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Warszawa, 12 lutego 2016 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

WI-II.7840.9.15.2015.MP

DECYZJA NR 50 /II/2016

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), oraz na podstawie art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.), 
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 09.10.2015r. uzupełnionego po wezwaniu 
w dniu 10.11.2015r. oraz wniosku o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności z dnia 
28.01.2016 r.,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę

wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:,, budowa II linii metra w Warszawie 
w zakresie I etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego - od szlaku za stacjcj ,, Dworzec 
Wileński" do stacji „Bródno". Zamierzenie budowlane nr W4 (początek hektometrażu: LI 77+90.000, 
P178+00,000, koniec hektometrażu: L181 + 70.000. P181+90,000) polegającej na budowie
wentylatornii szlakowej V17, budowie tuneli wraz z łącznikami tunelowymi, budowie i przebudowie 
infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie czerpnio-wyrzutni i klatki 
schodowej, budowie i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikających 
z budowy merta. Adres zamierzenia budowlanego działki nr ewid. 19, 31, 32, 33, 34, 36, 45, 46, 60 
z obrębu ewid. 4-10-13: działki nr ewid. 2, 9, 13,14/2 z obrębu ewid. 4-13-02; Warszawa”;
- kategoria obiektu VIII, XXII, XXVI, XXVIII,

oraz wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę dla inwestycji pn.: „rozbiórka płyty fundamentowej 
w ramach zamierzenia budowlanego nr W4 (początek hektometrażu: LI 77+90,000, PI 78+ 00,000, 
koniec hektometrażu: LI81 + 70,000, P181+90,000) polegającej na budowie wentylatornii szlakowej 
V17, budowie tuneli wraz z łącznikami tunelowymi, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej 
i obiektów towarzyszących, wynikająca z budowy 11 linii metra ir Warszawie w zakresie I etapu 
realizacji odcinka wschodniego-północnego - od szlaku za stacją „Dworzec Wileński" do stacji 
„Bródno". Adres zamierzenia budowlanego działki nr ewid. 13 z obrębu ewid. 4-13-02: Warszawa"
- kategoria obiektu VIII,

autor projektu:
- mgr inż. arch. Sabina Krygowska posiadająca uprawnienia budowlane nr Rz/A-05/04 do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, członek Podkarpackiej Okręgowej Izby 
Architektów nr ew. PK-0224,
- mgr inż. Michał Wiśniewski posiadający uprawnienia budowlane nr MAZ/0396/POOD/11 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa nr ew. MAZ/BD/0141/12,
- mgr inż. Paweł Zychowicz posiadający uprawnienia budowlane nr WA-50/98 do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, elektrycznych

dla:
Miasta Stołecznego Warszawy 

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,

obejmujące:
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i elektroenergetycznych, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 
ew. MAZ/IE/4889/01,
- mgr inż. Alicja Bukowska posiadająca uprawnienia budowlane nr MAZ/0192/POOS/l0 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, członek Mazowieckiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. MAZ/IS/0489/10,
- mgr inż. Anna Nazar posiadająca uprawnienia budowlane nr LUB/0062/POOS/03 do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, członek Lubelskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa nr ew. LUB/IS/0112/04,
- mgr inż. Włodzimierz Bloch posiadający uprawnienia budowlane nr Wa-382/01 do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń, wodociągowych 
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa nr ew. MAZ/IS/5972/02,
- mgr inż. Paweł Pieszko posiadający uprawnienia budowlane nr PDK/0128/PWOT/10 do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, członek Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa nr PDK/BT/0182/10,
- mgr inż. Agnieszka Michniewicz posiadająca uprawnienia budowlane nr 9/DOS/07 do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania, członek Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr DOS/BO/0628/07,
- mgr inż. Marcin Bujakowski posiadający uprawnienia budowlane nr MAZ/0116/PWOK/l 1 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, członek Mazowieckiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr MAZ/BO/0769/11,
- mgr inż. Beata Olszewska posiadającą uprawnienia budowlane nr MAZ/0425/POOS/09
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa nr MAZ/IS/0083/10,
- mgr inż. Małgorzata Tucholska posiadającą uprawnienia budowlane nr MAZ/0168/POOS/09 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, członek Mazowieckiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr MAZ/IS/0490/09,
- mgr inż. Marcin Affek posiadającego uprawnienia budowlane nr MAZ/0274/POOE/09
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyjnej i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa nr MAZ/IE/0181/10,
- mgr inż. Krzysztof Krakowiak posiadającego uprawnienia budowlane nr ST-221/82 do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych 
oraz manipulacyjnych, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
nr MAZ/B D/0170/01,
- dr inż. Krzysztof Grochowski posiadającego uprawnienia budowlane nr MAZ/0495/PWOKL/05 
bez ograniczeń w specjalności kolejowej, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa nr MAZ/B K/0251/06,
- mgr inż. Paweł Sysik posiadającego uprawnienia budowlane nr MAZ/0267/POOK/12
do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, członek Mazowieckiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr MAZ/BO/0696/12,
- mgr inż. Grzegorz Wojciechowski posiadający uprawnienia budowlane nr 148/89/UW 
do projektowania w specjalności konstrukcyj no-inżynieryj nej w zakresie linii, węzłów i stacji 
kolejowych, członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr DOS/BO/5116/01,
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- mgr inż. Grzegorz Andersz posiadający uprawnienia budowlane nr 171/02/DUW do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa nr DOŚ/BO/0714/13,
- mgr inż. Kamil Stolarek posiadający uprawnienia budowlane 301/DOŚ/08 do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
nr DOŚ/IE/0082/09,
- Emanuel Marcuci posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej w ramach projektu Metra Warszawskiego, tymczasowy członek 
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr MAZ/TR/0008/13,

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:
1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

1. Inwestor jest obowiązany zapewnić objęcie kierownictwa budowy lub określonych robót 
budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 
w odpowiedniej specjalności i spełniającą wymóg art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane.
2. Zgodnie z art. 42 ust. 4 prawa budowlanego, przy prowadzeniu robót budowlanych, 
do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno - 
budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest zobowiązany zapewnić ustanowienie 
kierownika robót w danej specjalności.
3. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane roboty budowlane można rozpocząć jedynie 
na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.
4. Obiekt należy wyznaczyć na gruncie przez uprawnionego geodetę.
5. Roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją budowlaną, w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo ludzi i mienia, oraz ochronę środowiska.
6. Roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zbliżeń budowanego obiektu 
z podziemnym uzbrojeniem terenu należy wykonywać ręcznie i ze szczególną ostrożnością pod 
nadzorem inspektorów właściwych służb.
7. Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane, przed zakończeniem robót należy wykonać 
powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, zaś obiekty lub elementy obiektów budowlanych 
ulegające zakryciu, wymagające wykonania inwentaryzacji geodezyjnej, podlegają inwentaryzacji 
przed ich zakryciem.
8. Przy wykonywaniu robót, zgodnie z art. 10 powołanej wyżej ustawy Prawo budowlane, należy 
stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania, wg przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883 t.j.).
9. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, 
jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym ta stanie się 
ostateczną, lub budowa zostanie przerwana na okres dłuższy niż 3 lata.
10. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić uwagi i warunki PKP Polskich 
Linii Kolejowych S.A., Zakład Linii Kolejowych w Warszawie, zgodnie z pismem, z dnia 
25.06.2014r. Nr IZDK-505-153/2014/HS, pisma 09.10.2013r. Nr IZDK-505-310a/2013/EB oraz 
pisma z dnia 05.02.2016r. Nr IZDK-505-30a/2016/EB,
11. Należy dostosować się do decyzji Zarządu Dróg Miejskich nr ZDM/ZUWD/PN/POST/11/2015 
z dnia 28.05.2015 r.
12. Należy dostosować się do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Warszawie 
z dnia 31.07.2014r. znak: WOOŚ-II.4210.68.2013.TR,
13. Należy dostosować się do decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. 
Warszawa z dnia 22.01.2014r. znak: ZNS.7162.9.2013.MZ,
14. Należy dostosować się do postanowienia Wojewody Mazowieckiego Nr 477/11/2014 z dnia 
09.10.2014r. znak: WIŚ-II.7840.11.16.2014.AK,
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15. Należy dostosować się do opinii Prezydenta m.st. Warszawy Zespołu Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu Nr 6630.1744.2014 z dnia 27.05.2014r.
16. Należy dostosować się do postanowienia Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2013 z dnia 
20.08.2013r. znak: WIŚ-III.7840.4.2.2013.EA, udzielającego zgody na odstępstwo od warunków 
technicznych, określonych w § 62 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.06.201 Ir. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 144, poz. 859), w zakresie stosowania zbiorników na ścieki, usytuowanych 
w podziemnych budowlach metra o zmniejszonej objętości, w obrębie wentylatorni szlakowej V17: 
zbiornik w przepompowni nr 630 - 53 m .
17. Należy dostosować się do postanowienia Wojewody Mazowieckiego Nr 91/2014 z dnia 
12.03.2014r. znak: WIŚ-III.7840.11.1.2014.ES, udzielającego zgody na odstępstwo w zakresie 
wpięcia przewodu pomiarowego do szyny kolejowej, z zastrzeżeniami, oraz odmawiającej 
udzielenia zgody na odstępstwo w zakresie przejścia tunelami metra pod torami kolejowymi.
18. Należy dostosować się do postanowienia Wojewody Mazowieckiego Nr 343/III/2014 z dnia 
3.09.2014r. znak: WIŚ-III.7840.11.40.2014.MK udzielającego zgody na odstępstwo od przepisów: 
art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013r. Nr 1594 
ze zm.) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7.08.2008r. (Dz. U z 2008r. Ni 
153, poz. 955) w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie 
drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie 
linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 
przeciwpożarowych, polegające na przejściu tunelami metra pod torami kolejowymi, 
zlokalizowanymi na działce o numerze ewidencyjnym 2, obręb 4-13-02, stanowiącej teren kolejowy 
zamknięty.

2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych.
3. Tenniny rozbiórki:

1) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania.
2) tymczasowych obiektów budowlanych.

4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
a) inwestor jest obowiązany, zgodnie z art. 42 ust. 1 Prawa budowlanego, zapewnić objęcie 

kierownictwa budowy lub określonych robót budowlanych przez osobę posiadającą uprawnienia 
budowlane w odpowiedniej specjalności,

b) kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 46 Prawa budowlanego, przechowywać 
przez okres wykonywania robót dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania ora; 
udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów,

c) kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 3 Prawa budowlanego, 
odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, oraz sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed 
rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa 
budowlanego,

d) zgodnie z art. 19 ust. 1 Prawa budowlanego, w związku z § 2 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, 
przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
nad wykonawstwem robót w zakresie ustalonym w projekcie budowlanym, zatwierdzonym 
niniejszą decyzją, posiadających uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,

e) zgodnie z art. 19 ust. 1 Prawa budowlanego, w związku z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego, 
sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie: 
stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 
uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

f) zgodnie z art. 44 ustawy Prawo budowlane, w przypadku zmiany: 1) kierownika budowy lub 
kierownika robót, 2) inspektora nadzoru inwestorskiego, 3) projektanta sprawującego nadzór
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autorski, inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenie o przyjęciu obowiązków 
przez osoby wymienione w pkt 1-3,

5. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki obiektów, 
umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz odpowiednio zabezpieczyć 
teren budowy (rozbiórki).

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
- Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działki nr ewid. 19, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 45, 46, 60, 66, 
67 z obrębu ewid. 4-10-13; działki nr ewid. 2, 9, 13, 14/2 z obrębu ewid. 4-13-02; działki nr ewid. 
128/4,128/5 z obrębu ewid. 4-10-14; na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

Działając na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego,

nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

W dniu 09.10.2015r., złożono w tutejszym organie wniosek inwestora: Miasta Stołecznego 
Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w sprawie wydania pozwolenia na budowę 
dla inwestycji: „ budowa II linii metra w Warszawie w zakresie I etapu realizacji odcinka wschodniego- 
północnego - od szlaku za stacją „Dworzec Wileński” do stacji „Bródno”. Zamierzenie budowlane 
nr W4 (początek hektometrażu: 1177+90,000. P178+ 00.000, koniec heklometrażu: 1181 + 70,000, 
P181+90.000) polegającej na budowie wentylatornii szlakowej V17, budowie tuneli wraz z łącznikami 
tunelowymi, budowie i przebudowie infrastruktwy technicznej i obiektÓM’ towarzyszących w tym: 
budowie czerpnio-wyrzutni i klatki schodowej, budowie i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg 
i układu drogowego wynikających z budowy merta. Adres zamierzenia budowlanego działki nr ewid. 
19, 31, 32, 33, 34, 36, 45, 46, 60 z obrębu ewid. 4-10-13; działki nr ewid. 2, 9, 13, 14/2 z obrębu ewid. 
4-13-02; Warszawa”; oraz w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę dla inwestycji pn.: 
„rozbiórka płyty fundamentowej w ramach zamierzenia budoMlanego nr W4 (początek hektometrażu: 
1177+90,000, P178+00,000, koniec hektometrażu: 1181 + 70,000, P181+90.000) polegającej 
na budowie wentylatornii szlakowej VI7, budowie tuneli wraz z łącznikami tunelowymi, budowie 
i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących, wynikająca z budowy II linii metra 
w Warszawie w zakresie I etapu realizacji odcinka wschodniejgo-pólnocnego - od szlaku za stacją 
„Dworzec Wileński” do stacji „Bródno”. Adres zamierzenia budowlanego działki nr ewid. 13 z obrębu 
ewid. 4-13-02: Warszawa ”.

Z uwagi na braki w ww. wniosku, wezwano inwestora do usunięcia braków w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania wezwania. Ostatecznie wezwanie uzupełniono w dniu 10.11.2015r.

Na wstępie organ dokonał sprawdzenia kompletności wniosku pod względem
formalnoprawnym. Inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę dołączył:
1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi 

dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 
12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu,

2. oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane,

3. decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 
31.07.2014r. znak: WOOŚ-II.4210.68.2013.TR dla przedsięwzięcia polegającego na budowie II linii 
metra w Warszawie - 1 etap realizacji odcinka wschodniego północnego - od szlaku za stacją C15
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„Dworzec Wileński" do torów odstawczych za stacją C18 realizowanego w wariancie 
technologicznym I,

4. decyzję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 10/TAR/PRN/C2/15 o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego ustalającą warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz 
jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie II linii metra w Warszawie - 
I etap realizacji odcinka wschodniego - północnego - od szlaku za stacją C15 „Dworzec Wileński" 
do torów odstawczych za stacją Cl8, w zakresie budowy obiektów metra z urządzeniami 
budowlanymi, na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego t.j.: 
stacje wraz z wyjściami na powierzchnię Stacja C16 - rejon ul. Strzeleckiej i Szwedzkiej, Stacja 07 
wraz z komorą rozjazdów - rejon ulicy Ossowskiego i Tykocińskiej, Stacja C18 wraz z torami 
odstawczymi rejon skrzyżowania ul. Pratulińskiej i Trockiej, trzy wentylatornie szlakowe: V16, VI7, 
VI8, trzy tunele szlakowe D16, D17, D18,

5. decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 262/P/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na 
budowie odcinka linii metra w ramach zadania „Budowa II linii metra w Warszawie - I etap 
realizacji odcinka wschodniego - północnego, od szlaku za stacją C15 Dworzec Wileński do torów 
odstawczych za stacją Cl8" w km 7.630 linii kolejowej Warszawa - Gdańsk, na działce nr ew. 2 w 
obrębie 4-13-02 jedn. ew. 146508_08 Warszawa Praga Północ, woj. mazowieckie, stanowiącej teren 
zamknięty (PKP S.A.),

6. decyzję Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie Nr ZDM/ZUWD/PN/POST/11/2015 z dnia 
28.05.2015r. zezwalającą na lokalizację obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami w pasie drogowym ul. Stalowej, ul. Szwedzkiej w Warszawie w rejonie 
wentylatomi szlakowej V-17,

7. pełnomocnictwa.
Wobec stwierdzenia kompletności wniosku pod względem formalnym, organ wszczął 

postępowanie administracyjne, o czym zawiadomił strony, pismem z dnia 04.12.2015 r.
Następnie dokonano sprawdzenia wniosku pod względem materialnoprawnym, zgodnie z art. 35 

ust. 1 ustawy Prawo budowlane, tj.:
1. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami wynikającymi z decyzji Prezydenta Miasta 
Stołecznego Warszawy Nr 1 O/T AR/P RN/C2/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
ustalającą warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, decyzji 
Wojewody Mazowieckiego Nr 262/P/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a takż( 
wymaganiami ochrony środowiska;
2. zgodność projektu zagospodarowania terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
3. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń 
i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 
ust. 1 pkt Ib, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
4. wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także 
sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się 
aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w 
art. 12 ust. 7.

Przedłożona dokumentacja projektowa, zawierała braki i nieprawidłowości, dlatego też organ 
postanowieniem Nr 8/II/2016 z dnia 12.01.2016 r. nałożył na inwestora obowiązek ich usunięcia, 
w tenninie 90 dni. Inwestor uzupełnił, wszystkie braki wskazane ww. postanowieniu, w dniach 
08.02.2016 r„ 12.02.2016 r.

Następnie organ dokonał sprawdzenia projektu zagospodarowania terenu z przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 35 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Prawo 
budowlane i również w tym zakresie nie stwierdzi! naruszeń.
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W pozostałym zakresie, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo budowlane sprawdzono 
kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt Ib ww. 
ustawy Prawo budowlane, a także wykonanie i sprawdzenie projektu przez osoby posiadające 
wymagane uprawnienia budowlane i legitymujące się aktualnymi na dzień opracowania i sprawdzenia 
projektu zaświadczeniami, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane. Uznano, że w tym 
zakresie projekt budowlany jest kompletny.

W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie zaliczone jest do mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, a inwestor nie złożył wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę wniosku, 
o którym mowa w art. 88 ust. 1 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 2013r., poz. 1235 ze zm.), o ponowne przeprowadzenie oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Wojewoda Mazowiecki dokonał na podstawie art. 88 
ust. 1 pkt 2 wskazanej wyżej ustawy oceny, czy we wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 
zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań, określonych w decyzji Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-II.4210.68.2013.TR z dnia 31.07.2014r.
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stwierdzając, że we wniosku o wydanie decyzji nie zostały dokonane zmiany w stosunku do 
wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której zapewniono udział 
społeczeństwa, organ uznał, że nie ma przesłanek do przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania 
na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, tym samym 
zastosowania art. 88 ust. 1 pkt 2 cyt. powyżej ustawy. Konieczność przeprowadzenia ponownej oceny 
nie została też nałożona w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.07.2014r., znak: 
WOOŚ-II.4210.68.2013.TR Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Do wniosku o pozwolenie na budowę dla przedmiotowego przedsięwzięcia została dołączona, 
zgodnie z wymaganiami art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzja 
wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ- 
II.4210.68.2013.TR z dnia 31.07.2014r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie II linii metra w 
Warszawie - I etap realizacji odcinka wschodniego północnego - od szlaku za stacją Cl5 „Dworzec 
Wileński" do torów odstawczych za stacją C18 realizowanego w wariancie technologicznym I, która w 
trybie postępowania stała się ostateczna. Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego 
oddziaływania na środowisko przedmiotowej Inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć 
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 61 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 201 Or. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.).

Działając zgodnie z zapisem art. 95 wskazanej powyżej ustawy organ wskazuje warunki 
wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem 
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz 
ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich zawartych w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach z dnia 31.07.2014r., znak: WOOŚ-I1.4210.68.2013.TR:
1.2.1. Zaplecza budowy należy lokalizować w możliwie największej odległości od zabudowy 

chronionej akustycznie.
1.2.2. Uciążliwe akustycznie prace budowlane na powierzchni terenu w sąsiedztwie terenów 

chronionych akustycznie, w tym transport urobku i elementów konstrukcyjnych w rejonie 
szybu wydobywczego, prowadzić w miarę możliwości w porze dziennej (w godzinach 600- 
2200). Każdy przypadek konieczności prowadzenia prac budowlanych w nocy powinien być 
rozpatrzony indywidualnie z uwzględnieniem sąsiedztwa i po zastosowaniu dodatkowych 
środków ochrony przed hałasem.

1.2.3. Nie należy lokalizować szybu wydobywczego oraz kontenerów z zawiesiną tiksotropową 
wykorzystywaną przy wykonywaniu ścian szczelinowych w pobliżu zabudowy chronionej 
akustycznie. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się usytuowanie szybu i mieszalników
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w sąsiedztwie zabudowy podlegającej ochronie po zastosowaniu zabezpieczeń przed 
hałasem w tych rejonach.

1.2.4. W przypadku konieczności prowadzenia prac budowlanych emitujących hałas o dużym 
natężeniu w porze nocy w pobliżu zabudowy mieszkaniowej chronionej akustycznie takich, 
jak praca instalacji napowietrzania tunelu w rejonie szybu wydobywczego, mieszalników w 
kontenerach z zawiesiną tiksotropową wykorzystywaną przy wykonywaniu ścian 
szczelinowych oraz innych urządzeń towarzyszących realizacji metra, powinny być one 
prowadzone po zastosowaniu środków ochrony przed hałasem.

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

1.2.6. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia należy dbać o właściwy stan techniczny szyn i kół 
jezdnych pociągów.

1.2.7. Podczas prowadzenia prac budowlanych należy stosować sprzęt sprawny technicznie, 
eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy.

1.2.8. Teren inwestycji utrzymywać w należytym porządku, czyścić kola pojazdów 
opuszczających plac budowy wyjeżdżających na drogi publiczne.

1.2.9. W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy ograniczać skutki wtórnego zapylenia 
poprzez zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót, a w szczególności przez: 
osłanianie przed działaniem wiatru miejsc składowania materiałów zawierających drobne 
frakcje pyłowe, odizolowanie terenu budowy wysokim pełnym ogrodzeniem, zraszanie 
placu budowy wodą, uważne ładowanie materiałów sypkich na samochody, przykrywanie 
plandekami skrzyń ładunkowych samochodów transportujących materiały sypkie, 
ograniczenie prędkości jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy,

1.2.10. Miejsce parkowania sprzętu oraz zaplecze budowy zorganizować na terenie 
zabezpieczonym przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - 
wodnego.

1.2.11. Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy w sposób oszczędny korzystać z terenu, a roboty 
inwestycyjne prowadzić z zastosowaniem rozwiązań technologicznych w pełni 
zabezpieczających przed migracją zanieczyszczeń do wód gruntowych, w szczególności 
przed wyciekami substancji ropopochodnych do środowiska.

1.2.12. Plac budowy i teren inwestycji należy wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych 
substancji ropopochodnych. W przypadku rozlania tych substancji zanieczyszczenie należy 
niezwłocznie usunąć, a zebrany materiał przekazać do utylizacji uprawnionemu odbiorcy. 
Ze zużytymi środkami do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych należy 
postępować jak z odpadem niebezpiecznym.

1.2.13. Zaopatrzenie w wodę na etapie budowy planowanego przedsięwzięcia należy realizować z 
miejskiej sieci wodociągowej. Należy prowadzić rejestr zużycia wody. W sytuacji gdy 
wykorzystanie wody z sieci wodociągowej będzie z przyczyn technicznych niemożliwe, 
dopuszcza się korzystanie z głębinowych ujęć wody.

1.2.14. Zaopatrzenie w wodę na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy realizować z miejskiej 
sieci wodociągowej. Należy prowadzić rejestr zużycia wody.

1.2.15. W przypadku konieczności odwadniania wykopów budowlanych należy do minimum 
ograniczyć czas obniżenia poziomu wód gruntowych, a odpompowywanie wód prowadzić z 
ograniczoną intensywnością zapewniającą zachowanie stabilności przestrzeni gruntowej 
pod sąsiednimi budynkami.

1.2.16. Na etapie realizacji inwestycji należy zapewnić pracownikom pomieszczenia sanitarne 
i socjalne.

1.2.17. Ścieki socjalno-bytowe powstałe na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji należy 
odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

1.2.18. Ścieki technologiczne należy odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacyjnej po uprzedni 
podczyszczeniu z zawiesiny i substancji ropopochodnych.

1.2.19. Wody opadowe i roztopowe z terenu placu budowy oraz wody odpompowywane 
z wykopów budowlanych należy odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacyjnej po 
uprzednim podczyszczeniu,

1.2.20. Wody opadowe i roztopowe z terenu otaczającego stacje należy odprowadzać do miejskiej 
sieci kanalizacyjnej.
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1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.
1.2.27.1

1.2.27.2.

1.2.27.3.

1.2.27.4.

1.2.28.

Po zakończeniu realizacji inwestycji teren objęty pracami budowlanymi należy w miarę 
możliwości przywrócić do stanu przedrealizacyjnego.
Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne należy 
magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy przed 
pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. 
Odpady należy wykorzystać na terenie przedsięwzięcia (zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami) i/lub przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub 
unieszkodliwienia.
Powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne należy 
magazynować 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 należy przekazywać uprawnionym 
odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia. Miejsca magazynowania odpadów 
niebezpiecznych należy oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i 
zwierząt.
Powstałe na etapie eksploatacji odpady inne niż niebezpieczne należy magazynować 
selektywnie w pojemnikach/kontenerach, zlokalizowanych w wyznaczonym, zadaszonym,
0 utwardzonym podłożu miejscu. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom 
do odzysku lub unieszkodliwienia.
Niezanieczyszczony nadmiar mas ziemnych, niewykorzystany na terenie planowanej 
inwestycji, przekazywać do zagospodarowania jako odpad uprawnionym podmiotom, 
posiadającym stosowne zezwolenia lub osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym 
niebędącym przedsiębiorcami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Masy ziemne 
należy magazynować w wyznaczonym i przystosowanym do tego celu miejscu, w sposób 
który zabezpieczy przed pyleniem oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. 
Odkrywkowo realizowane obiekty metra przy budynkach zabytkowych wykonywać 
w obudowie ścian szczelinowych, a realizację prowadzić metodą stropową. Drążenie tuneli 
metra pod obiektami zabytkowymi w trudnych warunkach gruntowych prowadzić 
z odpowiednim dystansem pod fundamentem budynku i pod osłoną iniekcji zespalających 
grunt.
W zakresie ochrony zadrzewień i zakrzewień należy:
W trakcie robót budowlanych zapewnić drzewom ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, zgodnie z ogólnymi zasadami zabezpieczania drzew (np. poprzez 
oszalowanie pni lub wygłodzenie). Miejsca składowania materiałów budowlanych 
zlokalizować poza zasięgiem koron drzew. Zabezpieczanie drzew (pni, koron i systemów 
korzeniowych) realizować pod nadzorem ogrodniczym. Dodatkowo wykonać zabiegi 
pielęgnacyjne drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji (np. usunięcie posuszu, 
zabezpieczenie ubytków w pniach, itp.).
W przypadku niezbędnych odwodnień terenu zieleni przeznaczonej do adaptacji, 
a znajdującej się w zasięgu potencjalnego leja depresji, zapewnić podlewanie, zraszanie 
oraz nawożenie. Prace związane z odwodnieniem terenu należy w miarę możliwości 
wykonać w okresie jesienno- zimowym (okresie spoczynku drzew).
Niezbędna wycinka drzew i krzewów, które kolidują z realizacją inwestycji, powinna odbyć 
się w okresie od 16 października do końca lutego, czyli poza sezonem lęgowym ptaków 
oraz okresem rozrodu większości innych dziko występujących gatunków zwierząt, lub 
w trakcie tego okresu, po uprzednim wykonaniu inspekcji terenowej pod kątem 
występowania prawnie chronionych gatunków zwierząt.
W przypadku niezbędnej wycinki drzew kolidujących z inwestycją należy dokonać 
kompensacji w postaci wprowadzenia zieleni towarzyszącej z gatunków odpornych na suszę
1 komunikacyjne zanieczyszczenia powietrza, zgodnie z wykonanym projektem zieleni. 
Zagospodarowanie mas ziemnych i gruzu budowlanego z wykopów nie może spowodować;
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1.2.28.1. Naruszenia ograniczeń obowiązujących na terenach objętych ochroną z mocy ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zm., zwanej dalej 
„ustawą oop").

1.2.28.2. Naruszenia przepisów wynikających z zakresu ochrony gatunkowej.
1.2.28.3. Naruszenia spójności sieci obszarów chronionych.
1.2.29. Dopuszcza się możliwość lokalizacji miejsc wywozu, składowania i gospodarczego 

wykorzystania odpadów budowlanych, w tym gruzu i ziemi z wykopów budowlanych 
w granicach form ochrony przyrody, wyłącznie w miejscach gdzie jest to dopuszczone 
w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, decyzjach 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub w innych decyzjach 
administracyjnych dotyczących zagospodarowania odpadów, które zostały uzgodnione 
z właściwym organem ochrony przyrody wtiybie przepisów ustawy oop oraz ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 
647, ze zm., zwanej dalej „ustawą opzp").

1.2.30. Urobek pochodzący z tuneli tarczowych należy gromadzić na odpowiednio przygotowanym 
placu do momentu biodegradacji użytych środków kondycjonujących, a przed wywozem 
należy przeprowadzić badanie jakości ziemi w celu określenia możliwości jej 
zagospodarowania.

1.2.31. Na czas budowy należy opracować instrukcję postępowania na wypadek zaistnienia 
nadzwyczajnego zagrożenia środowiska.

W związku z art. 95 ust. 2 ustawy o udostępnianiu infonnacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymagania
dotyczące ochrony środowiska, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, uwzględniono
w dokumentacji projektowej w następujący sposób:
1.3.1. W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy w pobliżu zabudowy chronionej 

akustycznie należy zaprojektować zabezpieczenia minimalizujące uciążliwość hałasową tego 
zaplecza dla użytkowników tych budynków - zgodnie z projektem budowlanym - “li7trakcie 
wykonywania prac budowlanych w zbliżeniu do zabudowy chronionej zostanę/ zastosowane 
odpowiednie środki ochrony akustycznej. W projekcie wykonawczym Kontenery z zawiesinę/ 
tiksotropowe/ bęele/ usteiwione jak neijdedej od obiektów wrażliwych na hałas, dotyczy to 
głównie bit dyn kó) w mieszkalnych znejduje/cych się w se/siedztwie projektowanej stacji. Jeżeli w 
godzinach nocnych wyłączanie mieszalników znajdujących się w kontenerach nie będzie 
możliwe ze względów technologicznych, należy zastosować dla nich odpowiednie środki 
ochrony akustycznej np. ogrodzenie placu budowy płytami działającymi jak ekran akustyczny. 
Obiekty zaplecza budowy będą lokalizowane tak, aby osłaniać tereny chronione akustycznie ".

1.3.2. Należy zaprojektować odpowiednie środki ochrony akustycznej w postaci tłumików 
i wykładzin dźwiękochłonnych dla planowanych wentylatorni stacyjnych i szlakowych - 
zgodnie z projektem budowlanym - "Potencjalnym źródłem hałasu emitowanego do 
środowiska będzie terenowa czerpnio - wyrzutnia wentylatorni szlakowej. Każda 
wentylatornia będzie wyposażona w tłumiki akustyczne i Mykladziny dźwiękochłonne 
pozwalające na spełnienie wymagań obowiązujących u' środowisku zewnętrznym. Pomiary 
kontrolne hałasu należy wykonać po zakończeniu prac budowlanych i ponownie po oddaniu do 
eksploatacji ”.

1.3.3. Należy zaprojektować środki ochrony akustycznej w halach peronowych m.in. w postaci 
tłumików, wykładzin dźwiękochłonnych, itp. - Warunek nie dotyczy przedmiotowego odcinka 
II liniii metra.

1.3.4. Należy zaprojektować zabezpieczenia pomieszczeń technologicznych znajdujących się w 
obrębie stacji metra przeznaczonych na stały pobyt ludzi od hałasu przedostającego się od 
przejeżdżających pociągów, w postaci biernej izolacji anty wibracyjnej i wykładzin 
zwiększających izolacyjność akustyczną przegród budowlanych - Warunek nie dotyczy 
przedmiotowego odcinka II liniii metra.

1.3.5. Urządzenia wyposażenia technicznego metra, w tym terenowe czerpuio-wyrzutnie powietrza 
oraz inne lokalne elementy instalacyjne obsługujące pomieszczenia znajdujące się w obrębie 
stacji, które zostaną wyprowadzone na zewnątrz (np. urządzenia chłodnicze i wentylacyjne)

W
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mogące stanowić źródło ponadnormatywnego hałasu należy wyposażyć w środki ochrony 
akustycznej - zgodnie z projektem budowlanym - ''Urządzenia wyposażenia technicznego 
metra, w tym terenowe czerpnio-wyrzutnie oraz inne lokalne elementy instalacyjne 
obsługujące pomieszczenia znajdujące się w obrębie stacji mogące stanowić źródło hałasu 
zostaną wyposażone w środki ochrony akustycznej w postaci tłumików i wykładzin 
dźw iękochlonnych".

1.3.6. Należy opracować projekt monitoringu wpływu drgań od robót budowlanych oraz eksploatacji 
metra na budowle znajdujące się w rejonie projektowanej inwestycji, ze szczególnym 
uwzględnieniem obiektów zabytkowych - zgodnie z projektem budowlanym - “Projekt 
monitoringu drgań znajduje się w projekcie budowlanym TOMIII, Rozdział 03 
MONITORING”.

1.3.7. Należy zaprojektować system ujmowania i odprowadzania wód opadowych, zabezpieczający 
metro przed zalewaniem w przypadku wystąpienia opadów nawalnych - zgodnie z projektem 
budowlanym - “Zostały zaprojektowane sieci i przyłącza kanalizacyjne odprowadzające wody 
opadowe z terenów otaczających wentylatornię szlakowa do kanalizacji miejskiej. Rzędne 
terenu wokół wyjść zostały tak ukształtowane, by wody opadowe nie mogły wpływać do 
wnętrza wentylatorni

1.3.8. Należy zaprojektować system monitoringu poziomu wód gruntowych - “Projekt monitoringu 
poziomu wód gruntoMych znajduje się w projekcie budowlanym TOMIII, Rozdział 03 
MONITORING”.

1.3.9. Należy opracować program gospodarki odpadami powstającymi w trakcie budowy, 
uwzględniający ich selektywną zbiórkę, wskazać miejsca zwałki mas ziemi pochodzącej 
z wykopów oraz ustalić trasy ich wywozu - trasę należy opracować w sposób umożliwiający 
minimalizację negatywnego wpływu transportu na obiekty chronione akustycznie - zgodnie z 
projektem budowlanym - “Gospodarowanie odpadami będzie opierać się na trzech 
podstawowych zasadach tj. ograniczonemu wytwarzaniu, odzyskowi (w tym ponownemu 
wykorzystaniu na budowie w odniesieniu do mas ziemnych) i na samym końcu 
unieszkodliwianiu w przypadku gdy dwa pozostałe działania nie mogą zostać zastosowane. 
Przede wszystkim spełnione zostaną warunki i wytyczne zawarte w Decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (WOOS-II.4210.68.2013.TR) -wydanej dla omawianego przedsięwzięcia.

W przypadku gdy nie będzie możliwości uniknięcia powstania odpadów na etapie budowy, 
odpady te będą:
• przekazane do recyklingu lub innych metod odzysku;
• przekazane do unieszkodliwienia, jeżeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych czy 

ekonomicznych ich odzysk był niemożliwy;
• unieszkodliwione poprzez składowanie.

W trakcie budowy przewiduje się możliwość powstawania odpadów zgodnie z poniższym 
wykazem opracowanym według załącznika do Rozporządzenia u’ sprawie katalogu odpadów tj.:

KOD
,

GRUPY, PODGRUPY 1 RODZAJE ODPADÓW
' ........ .............. ...

12 01 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki 
powierzchni metali i tworzyw sztucznych

12 01 13 Odpada spawalnicze - zużyte elektrody powstałe na skutek prac 
spawalniczych

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały 
filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach

16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny 
pozadrogowe) odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów 
(z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
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16 01 03 Zużyty opony

16 01 13 Płyny hamulcowe

16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 06 Baterie i akumulatory
16 06 01 Baterie i akumulatory ołowiowe
17 01 odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej
17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 06* zmieszane łub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 
zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg
17 02 odpady drewna, szklą i tworzyw sztucznych
17 02 01 drewno
17 02 02 szkło
17 02 03 tworzywa sztuczne
17 02 04* odpady drewna, szklą i tM’orzyw sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 03 odpady asfaltów, smól i produktów smołowych
17 03 01* asfalt zawierający smolę
17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01*
17 03 03 Smoła i produkty smołowe
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 odpady z złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 05 żelazo i stal
17 04 07 mieszaniny metali
17 04 10* kable zawierające ropę naftową, smolę i inne substancje niebezpieczne
17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych 

oraz urobek z pogłębiania):
17 05 03* gleba i ziemia, >v tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)
17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione ir 17 05 03
17 05 05* urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami 

niebezpiecznymi
17 05 06 urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
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17 06 materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest:
17 06 01* materiały izolacyjne zawierające azbest
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05* materiały budowlane zawierające azbest
17 08 materiały budowlane zawierające gips
17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08

01
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 02* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. 

substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny 
podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady 
zmieszane)zawierające substancje niebezpieczne

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

* Odpadami niebezpiecznymi w katalogu odpadów’ są odpady oznakowane indeksem 
górnym w postaci gwiazdki,, *” przy kodzie rodzaju odpadów’

Na etapie budowy analizowanego odcinka II linii metra przewiduje się wystcjpienie odpadów’ z:
• prowadzenia robót branżowych związanych z realizacją inwestycji
• wykonania wykopów', z których wybierana będzie ziemia,
• demontażu nawierzchni betonowej i asfaltowej oraz płyt chodnikowych z istniejących 

nawierzchni drogowych ulic nad obiektami wykonywanymi metodą odkrywkowej,
• usuwania kolizji w uzbrojeniu terenu: sieć wodna, kanalizacyjna, telefoniczna, trakcyjna, 

elektryczna, gazowa
• sprzętu zużytego na budowle metra.
• użytkowania zaplecza budowlanego (np. żarówki, świetlówki, odpady organiczne, 

tworzywa sztuczne, odpady medyczne powstałe przy udzielaniu pierwszej pomocy).

W trakcie gospodarowania odpadami przestrzegane będą zasady selektywnej zbiórki odpadów’, 
a w przypadku magazynowania wymagania ochrony środowiska oraz bezpieczeństwu) życia 
i zdrowia ludzi z uwzględnieniem właściwości fizycznych i chemicznych odpadów i zagrożenia 
jakie mogą powodowutć. Składowanie i magazynowanie odpadów na placu budowy celem 
zebrania odpowiedniej ilości do transportu na składowisko odpadów nie będzie trwało dłużej 
niż rok licząc łącznie wszystkich posiadaczy tych odpadów’ (art. 25 pkt 5,6 Ustawy o odpadach). 
Odpady będą magazynowane w pojemnikach / kontenerach opisanych kodem odpadu, 
zlokalizowanych w wyznaczonym, zadaszonym, o utwardzonym podłożu miejscu, a elementy 
z tworzyw sztucznych w miarę możliwości posegregowane rodzajami tworzyw. Odpady 
niebezpieczne będą magazynowane w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, 
odpornych na działanie składników’ umieszczonych w nich odpadów’, zlokalizowanych 
w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym miejscu odseparowanym od podłoża gruntowego 
w sposób uniemożliwiający przenikanie szkodliwych substancji do gruntu, zabezpieczonym 
przed wpływem warunków’ atmosferycznych i dostępem osób nieupoważnionych i zwierząt. 
Akumulatory będą magazynowane w specjalnych szczelnych zamykanych kwasoodpornych 
pojemnikach dostarczanych przez zakłady zajmujące się ich recyklingiem. Każdy Wykonawca 
będzie zobowiązany zapobiegać skażeniom w'ód, gleby, powietrza. Niedopuszczalne będzie 
mieszanie odpadów’ niebezpiecznych różnych rodzajów', mieszanie odpadów' niebezpiecznych
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z odpadami innymi niż niebezpieczne, a także mieszanie odpadów niebezpiecznych 
z substancjami, materiałami lub przedmiotami, ii’ tym rozcieńczanie substancji 
niebezpiecznych. Ponadto zabrania się eliminoM’ania odpadów niebezpiecznych przez spalanie, 
a wszelkie procesy unieszkodliwiające odpady niebezpieczne muszą zawsze spełniać 
wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.
W ramach prowadzonego odzysku, przewiduje się, że odpady powstające w trakcie realizacji 
inwestycji tj. materiały rozbiórkowe będą częściowo wykorzystywane na miejscu, a masy 
ziemne (tj. gleba, ziemia) niezanieczyszczone wydobyte w trakcie robót budowlanych, nie będą 
odpadem w myśl art.2 ust.3 Ustawy o odpadach wykorzystane do celów budowlanych na 
terenie, na którym zostały wydobyte (np. wypełnianie wykopów, do utwardzania powierzchni, 
jako podsypki).
Odzysk i unieszkodliwiane odpadów będzie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska wydanym w sprawie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami 
i urządzeniami.
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych będzie zgodna z postanowieniami Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. Warszawy. Wykonawca zapewni odbiór 
odpadów komunalnych i transport zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz zgodnie z Ustawą o odpadach.
Nie można również wykluczyć natrafienia podczas prac ziemnych na niewybuchy pochodzące 
z czasów II wojny światowej (grupa 16 04 Odpady materiałów wybuchowych zgodnie 
z Rozporządzeniu w sprawie katalogu odpadów). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany 
będzie do powiadomienia służb uprawnionych do usunięcia znalezionych materiałów 
niebezpiecznych z placu budowy i unieszkodliwienia. W przypadku znalezisk archeologicznych 
należy powołać nadzór archeologiczny.
Niedopuszczalne będzie prowadzenie działań będących wbrew wszelkim powszechnie 
obowiązującym przepisom prawnym stanowiącym o ochronie środowiska przyrodniczego w tym 
również tych przywołanych w niniejszym rozdziale.
Miejsca składowania i przetwarzania odpadów będą zlokalizowane jedynie w obszarach 
do tego przeznaczonych, określonych ir obowiązujących miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu lub w innych decyzjach administracyjnych dotyczących zagospodaroM’ania odpadem’, 
które zostały uzgodnione z właściwym organem ochrony przyrody w trybie przepisów Ustawy o 
ochronie przyrody oraz Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowanie, 
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.) i nie mogą spowodonutć naruszenia 
ograniczeń obowiązujących na terenach objętych ochroną z mocy Ustawy o ochronie przyrody, 
naruszania przepisów wynikających z zakresu ochrony gatunkowej i naruszenia spójności sieci 
obszarów chronionych.
Zakładany sposób składowania odpadów oraz ich -wywozu (odbiór przez specjalistyczne firmy) 
nie będzie źródłem zanieczyszczenia okolicznych gleb, M’ód powierzchniowych i podziemnych, 
jak również będzie zapobiegać pyleniu i rozwiewaniu odpadów.
Na etapie projektu wykonawczego zostanie opracowany projekt dotyczący zagospodarowania 
odpadów, w tym mas ziemnych na podstawie wytycznych zawartych >v aktach wykonawczych 
do Ustawy o odpadach i Ustawy prawo ochrony środowiska.
Dodatkowo, wykonawca opracuje instrukcje postępowania na wypadek zaistnienia 
nadzwyczajnego zagrożenia, ze względu na niewybuchy i niewypały, na których odnalezienia 
nie można wykluczyć podczas prac ziemnych.
Masy ziemne
Humus powinien być odkładany na odkład i systematycznie wywożony do ponownego 
wykorzystania.
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Część mas ziemnych z wykopów otwartych, zachowująca właściwe parametry gruntowe pod 
względem możliwości wbudowania, zostanie przeznaczona do zasypania przestrzeni nad 
wykonanymi stropami obiektów realizowanych metodą odkrywkową, stanowiąc tym samym 
odzysk materiału gruntowego. Powtórnie wykorzystane masy ziemnych do celów budowlanych 
na miejscu budowy nie będą odpadami zgodnie z art. 2, ust. 3 Ustawy o odpadach.
Pozostała część mas ziemnych stanowić będzie odpad, przy czym określona zostanie 
ich przydatność do ponownego wykorzystania w oparciu o wyniki badań zanieczyszczeń 
zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości 
ziemi. W przypadku gdy zostanie przekroczone stężenie wartości dopuszczalnej dla choćby 
jednej substancji, wykluczona jest możliwość zagospodarowania gleby i ziemi w odniesieniu 
do przypisanego sposobu zagospodarowania. Standardy jakości gleby i ziemi muszą 
być dotrzymane dla wszystkich grup zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska. Urobek 
pochodzący z tuneli tarczowych będzie gromadzony na odpowiednio przygotowanym placu 
do momentu biodegradacji użytych środków kondycjonujących i podobnie jak dla ziemi 
pochodzącej z wykopów otwartych przeprowadzone będą badania zanieczyszczeń przed 
sklasyfikowaniem sposobu ponownego zagospodarowania.
W odniesieniu do mas ziemnych, sposób ich wykorzystania i trasy ich wywozu będzie 
uzgodniony z właściwymi organami administracyjnymi (Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska) na etapie projektu wykonawczego (...). Masy ziemne będą magazynowane 
w wyznaczonym i przystosowanym do tego celu miejscu, >v sposób który zabezpieczy przed 
pyleniem oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. Z uwagi na lokalizację 
inwestycji na terenie silnie zurbanizowanym przedstawione trasy wywozu mas ziemnych biegną 
po istniejących drogach i nie powinny mieć negatywnego wpływu na przyrodę. Z uwagi na etap 
inwestycji i brak wyłonionego Wykonawcy robót nie było możliwe wskazanie konkretnej trasy 
i konkretnego miejsca składowania. Przy ustalaniu docelowych tras wywozu urobku należy 
mieć na uwadze minimalizacje uciążliwości dla terenów Natura 2000 oraz pozostałych terenów 
i obiektów chronionych

1.3.10. Należy zaprojektować miejsca gromadzenia odpadów powstałych na etapie eksploatacji 
inwestycji - zgodnie z projektem budowlnaym - "Nie dotyczy tego zamierzenia. 
Wentylatornia szlakowa V17 na etapie eksploatacji nie będzie produkowała odpadów".

1.3.11. Należy wykonać ekspertyzy techniczne budynków w zakresie ich odporności na drgania, 
zarówno podczas budowy, jak i w trakcie eksploatacji metra. Wyniki tych ekspertyz oraz 
szczegółowe rozpoznanie warunków geologicznych obszaru budowy powinny stanowić 
podstawę do wyznaczenia zasięgu wpływu drgań na budowle znajdujące się w otoczeniu 
projektowanej inwestycji, a następnie wyboru technologii budowy i opracowania 
ewentualnych niezbędnych zabezpieczeń chroniących tę zabudowę przed efektem 
przenoszenia się drgań na jej konstrukcję i warunki użytkowania budynków, ze szczególnym 
uwzględnieniem budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz obiektów zabytkowych - 
zgodnie z projektem budowlnaym - "Ekspertyzy techniczne oraz analiza wpływy drgań 
zawarta jest w opracowaniu pt. ,, Ekspertyza. Analiza wpływu drgań i obciążeń dynamicznych 
od komunikacji naziemnej i od projektowanej linii metra na konstrukcję budynków i na ludzi w 
budynkach iv strefach wpływu projektowanej II linii metra - pierwszego etapu realizacji 
odcinka wschodniego-pólnocnego", Dokument jest tv posiadaniu Zamawiającego Metra 
Warszawskiego".

1.3.12. W zakresie ochrony zieleni należy:
1.3.12.1. Sporządzić inwentaryzację zieleni wraz z jej waloryzacją oraz oceną stanu zdrowotnego 

na potrzeby projektu budowlanego oraz projekt gospodarki zielenią uwzględniający wykaz 
drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz sposób zabezpieczenia materiału roślinnego 
przeznaczonego do adaptacji. Dodatkowo sporządzić projekt zieleni towarzyszącej - zgodnie 
z projektem budowlanym - "Inwentaryzacja zieleni, projekt gospodarki zielenią oraz projekt
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zielem stanowi oddzielne opracowanie tom nr II rodź. Nr 06 i sq zgodne z wymaganiami 
niniejszej decyzji środowiskowej. Ponadro zostały opisane w rozdz. 13 PZT".

1.3.12.2. Wykonać ekspertyzę wyznaczającą zasięg ewentualnego leja depresji, powstałego na skutek 
prac odwodnieniowych w związku z realizacją inwestycji oraz wyznaczyć miejsca 
do pomiarów piezometrycznych i częstotliwość ich dokonywania - zgodnie z projektem 
budowlanym - “Z uwagi na technologię wykonywania obiektów, nie przewiduje się obniżania 
zwierciadła wody poza obrysem obudowy wykopów (nie przewiduje się wytworzenia leja 
depresji). Wody gruntowe należy jednak monitorować. Projekt monitoringu poziomu wód 
gruntowych znajduje się w projekcie budowlanym TOMIII, Rozdział 03 MONITORING”.

1.3.13. Zaplecze budowy (park maszynowy, miejsce składowania materiałów budowlanych, odpadów,
paliw, itp.) oraz drogi techniczne należy zorganizować z uwzględnieniem ochrony drzew 
przeznaczonych do adaptacji - zgodnie z projektem budowlanym - " W projekcie
wykonawczym w zakresie lokalizacji i organizacji zaplecza budowy (park maszynowy, miejsce 
składowania materiałów budowlanych, odpadów, paliw, itp.) oraz dróg technicznych należy 
uwzględnić ochronę drzew przeznaczonych do adaptacji”.

1.3.14. Należy wykonać oraz zawiesić 50 sztuk skrzynek lęgowych dla ptaków typu: „A", ,,A|" i ,,B" 
wg modelu Sokołowskiego, a także wykonać odpowiednie zabezpieczenia tych skrzynek przed 
drapieżnikami (np. typu „klocek" przy otworze wlotowym). Budki należy objąć coroczną 
konserwacją przez okres co najmniej 5 lat. Powyższe działania należy przeprowadzić pod 
nadzorem ornitologa — zgodnie z projektem budowlanym - "Na etapie projektu wykonawczego 
należy wykonać oraz zawiesić skrzynki lęgowe dla ptaków typu A, Al i B (wraz z odpowiednim 
ich zabezpieczaniem przed drapieżnikami). Budki należy objąć coroczna konserwacją przez 
okres, co najmniej 5 lat. Powyższe działania należy przeprowadzić pod nadzorem ornitologa.
Dla całości odcinka wschodniego-północnego należy wykonać oraz zawiesić 50 sztuk skrzynek 
lęgowych, z tym, że liczba skrzynek lęgowych dla każdego budowanego obiektu powinna być 
proporcjonalna do liczby drzew podlegających wycince dla danego zamierzenia w stosunku do 
liczby drzew przewidzianych do wycinki na całej inwestycji polegającej na Budowie II linii 
metra w Warszawie, w tym: odcinek wschodnio-pólnocny - od szlaku za stacją „Dworzec 
Wileński" do stacji „Bródno”.

Powyższe wypełnia zapisy art. 95 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Nadając niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, wojewoda przychylił się do 
wniosku inwestora z dnia 28.01.2016r. Wnioskodawca występując o nadanie niniejszej decyzji rygoru 
natychmiastowej wykonalności, w trybie art. 108 § 1 ww. ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego argumentował, że „Rozwój transportu publicznego ir Warszawie został określony w 
polityce transportowej miasta. W dniu 9 lipca 2009 Rada m.st. Warszawy uchwalą nr LVI 
11/1749/2009 przyjęła "Strategię Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 
2015 roku i na lata kolejne, iv tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy" 
wraz z Raportem z konsultacji społecznych. Celem generalnym polityki transportowej m.st. Warszawy 
jest usprawnienie i rozwój systemu transportOM’ego, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 
Warszauy, wzrost poziomu życia mieszkańców, jak również ochrona i poprawa stanu środowiska. Cel 
ten ma być osiągnięty m. in. poprzez:

- poprawę standardów przepustowości transportu zbiorowego, 
skrócenie czasu podróżowania,
zapewnienie odpowiednich powiązań pomiędzy dzielnicami miasta a węzłami komunikacji 
publicznej,
zapewnienie dostępności komunikacji publicznej,
zapewnie sprcrwności funkcjonowania transportu w dobie rozwoju demograficznego 
i przestrzennego,
integrację poszczególnych elementów transportu zbiorowego.
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Spełnienie generalnego celu polityki transportowej będzie możliwe do osiągnięcia m.in. poprzez 
realizację inwestycji polegającej na Budowie II linii metra w Warszawie - I etap realizacji odcinka 
wschodniego-pólnocnego - od szlaku za stacją Cl5 „Dworzec Wileński” do torÓM’ odstawczych 
za stacją Cl8. Rozbudowanie centralnego 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 Praga Północ i Targówek z centrum miasta. 
Dodatkowo, połączenie planowanej inwestycji z istniejącą I linią metra oraz planowana dalsza 
rozbudowa II linii poprawi sytuację komunikacyjną Warszawy.

Realizacja inwestycji wiąże się z 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 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.

Najważniejszymi celami bezpośrednimi inwestycji Budowa II linii metra w Warszawie - I etap 
realizacji odcinka wschodniego-pólnocnego - od szlaku za stacją Cl5 „Dworzec Wileński” do torów 
odstawczych za stacją Cl 8 są:

budowa środka transportu przyjaznego środowisku, stanowiącego alternatywę dla układa 
naziemnego,

kontynuacja rozw'oju 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 pasażerów' dla komunikacji zbiorowej, w tym osób niepełnosprawnych,
ograniczenie społecznych kosztów’ w systemie transportowym miasta,

- podniesienie komfortu podróżowania poprzez wprowadzenie nowoczesnego taboru,
- poprawienie niezawodności funkcjonowuinia 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, glówmie 
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 oraz matek 
z dziećmi ir wróżkach poprzez zastosowanie nowoczesnej infrastruktury oraz nowoczesnego taboru. 
Wszystkie wyżej wymienione cele 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 rozbudowo II linii metra.

Polityka transportowo Miasta, w tym inwestycja pn. Budowo II linii metra >v Warszawie -I etap 
realizacji odcinka wschodniego-pólnocnego - od szlaku za stacją Cl5 „Dworzec Wileński” do torów 
odstawczych za stacją C18 jest ukierunkowana na zapewnienie możliwości korzystania z transportu 
publicznego jak najszerszemu gronu odbiorców’. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów’ społecznych,
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środowiskowych i ekonomicznych funkcjonowania transportu miejskiego i indywidualnego 
w Warszawie.

Szacunkowe dane wynikające z opracowania pn. ..Studium Wykonalności Budowy II Linii 
Metra” wskazują, że w roku 2023 metro na odcinku pomiędzy stacją Cl 5 ..Dworzec Wileński” do stacji 
C16 przewozić będzie w ciągu godziny (w godzinach porannego szczytu) około 21,3 tys. pasażerów, na 
odcinku pomiędzy stacją Cl6 do stacji Cl 7 przewodzić będzie ok. 19,5 tys. pasażerów oraz na odcinku 
pomiędzy stacją Cl 7 do stacji Cl8 przewodzić będzie 17,3 tys. pasażerów (szacunkowe dane zostały 
ukazane na planszy ze scenariuszem 0P4, rok 2023 - scenariusz OP4 zakłada wybudowanie odcinka 
zachodniego, centralnego i wschodniego-pólnocnego II linii metra w Warszawie). Liczba ta pozwala 
określić, jak ważnym w planach realizacji polityki transportowej Miasta Stołecznego Warszawy jest jak 
najszybsze wykonanie i rozpoczęcie użytkowania wschodniego -północnego odcinka II linii metra.

Z załączonych plansz i wyliczeń wynika, że bez realizacji wschodniego-pólnocnego odcinka 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 ir kosztach społecznych, środowiskowych 
i ekonomicznych), wzrost liczby wypadków drogowych (koszty społeczne i ekonomiczne). Realizacja 
wschodniego -północnego odcinka II linii metra jest tym samym niezbędna dla prawidłowegŁ 
funkcjonowania rozrastającej się aglomeracji Warszawy i nie może być zastąpiona przy użyciu innych 
środków transportu publicznego. Tym samym brak realizacji wschodniego-pólnocnego odcinka II linii 
metra uniemożliwi realizację ważnych interesów społecznych ”.

Organ rozważył okoliczności przedstawione przez inwestora i uznał, że zasadne jest nadanie 
niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności zwłaszcza, że niezwłoczne rozpoczęcie i jak 
najszybsze zakończenie przedmiotowej inwestycji przyczyni się, poza zaspokojeniem ważnego interesu 
społecznego, do znacznej poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżnych korzystających ze środków 
transportu publicznego w Warszawie. Budowa kolejnych odcinków II linii metra powinna znacząco 
wpłynąć na zmniejszenie zjawiska kongestii w mieście społecznym.

Po analizie powyższej dokumentacji tutejszy organ stwierdził jej kompletność.
W związku z dostarczeniem przez inwestora wszelkich niezbędnych dokumentów, zgodnie z art. 

35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane stanowiącym, iż w razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 
oraz w art. 32 ust. 4, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, 
orzeczono, jak w sentencji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
za moim pośrednictw em w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
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Pouczenie2,:
1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych 
właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji 
budowy z projektem, dołączając na piśmie:

1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także 
zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi 
robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane;
3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie 
na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego 
o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie 
zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). 
Jednakże w przypadkach, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane, inwestor jest obowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie.
3. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót 
budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy 
organ nadzoru budowlanego.
4. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego 
przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego 
organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 r., poz. 783 t.j.), 
podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Załącznik: zatwierdzony projekt budowlany

Otrzymują:
1. Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

reprezentowane przez pełnomocnika (+ 2 egz. proj. budowlanego)
Pana Filip Pienicki 
Adres do korespondencji:
ILF Consulting Engineers Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

2. Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
(dot. decyzji znak. ZDM/ZUWD/PN/POST/11/2015 zdn. 29.05.2015r.)

3. strony zgodnie z rozdzielnikiem
4. aa (+ 1 egz. proj. budowlanego)

Decyzja niniejsza w trybie ^• Hhywaflia 
administracyjnego stal m mateczna
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Do wiadomości:
1. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzom Budowlanego

ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa (dec. ostateczna + 1 egz. proj. budowlanego)
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 

ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
(ciot. decyzji znak. WOOŚ-II.4210.68.2013. TR z dn. 31.07.2014r.)

3. Wojewoda Mazowiecki w miejscu
(w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, ciot. dec. nr 262/P/2014 
znak: WI-P.746.1.21.2014.KFz dn. 16.12.2014r.)

4. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
(w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dot. dec. nr 10/TAR/PRN/C2/15 
znak: AM-WRU.6733.46.2014.RBR (89) z dn. 10.04.2015r.)
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