
G e n e r a l n y  D y r e k t o r  
O c h r o n y  Śr o d o w is k a

D00ś-oall.4201.2.2012.mk.l2

DECYZJA

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), dalej kpa, po rozpatrzeniu odwołania 
stowarzyszenia Towarzystwo Ochrony Przyrody z dnia 28 września 2012 r. od decyzji 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 27 sierpnia 2012 r., znak: 
WOOS.4201.1.1.201 l.LP, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 
„Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku 
Warszawa Wschodnia — Lublin — Dorohusk — Granica Państwa”, według wariantu 3 opcja 2, oraz 
wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 8 lipca 2013 r., znak: IROS2-441-3/2013,
o umorzenie postępowania o wydanie ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w części 
dotyczącej odcinka Lublin (Świdnik) km 189+000 — granica państwa, orzekam:

1. Uchylam zaskarżoną decyzję i umarzam postępowanie organu I instancji, w części 
dotyczącej przedsięwzięcia realizowanego w kilometrażu 189+000 -  granica państwa.

2. Uchylam punkty H.7., 111.15., 111.18., 111.23., 111.24., 111.31., 111.35. decyzji i umarzam 
postępowanie organu I instancji w tym zakresie.

3. Uchylam punkt I. decyzji i w tym zakresie orzekam:
„Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 7 na 
odcinku Warszawa Wschodnia — Lublin (Świdnik) od km 4+600 do km 189+000, przebiegającej 
przez teren dwóch województw: lubelskiego i mazowieckiego. Na obszarze województwa 
mazowieckiego linia kolejowa przecina obszar trzech powiatów (m.st. Warszawy, otwocki, 
garwoliński), natomiast na terenie województwa lubelskiego inwestycja lokalizowana jest na 
terenie czterech powiatów (rycki, puławski, lubelski, świdnicki). W ramach realizacji 
przedsięwzięcia planowana jest przebudowa całej infrastruktury kolejowej m.in. podtorza, trakcji, 
układu sterowania, odwodnienia oraz obiektów inżynieryjnych. Długość linii kolejowej 
planowanej do modernizacji wynosi około 185 km. Długość planowanych do budowy nowych 
dróg dojazdowych (rozumianych również jako drogi serwisowe) wyniesie około 30 km. Ze 
względu na planowane zwiększenie prędkości poruszających się pociągów miejscami konieczna

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
K A N C E L A R I A

OZ
5 2014 -\Ł- 0 3

i79Nr z rejestru.................Podpi*......



będzie korekta łuków, która przeprowadzona zostanie głównie w obrębie działek kolejowych, 
jedynie w trzech miejscach niezbędne będzie wyjście poza teren kolejowy.

Do realizacji inwestycji wybrano opcję 2 w wariancie 3 polegającą na dostosowaniu 
infrastruktury linii kolejowej nr 7 do prędkości V=160 km/h dla pociągów pasażerskich i ¥=120 
km/h dla pociągów towarowych oraz 221 kN maksymalnego nacisku osi na tor, a dla obiektów 
inżynieryjnych do 245 kN, Z założeniem prowadzenia ruchu aglomeracyjnego po linii kolejowej 
nr 7, a ruchu dalekobieżnego po liniach kolejowych nr 2 i nr 506. Dodatkowo na odcinkach: 
posterunek odgałęźny Warszawa Wawer R3 (dawny Warszawa Gocławek) — Warszawa Wawer 
nastąpi dobudowa torów nr 3 i 4 o długości 1,39 km każdy; Warszawa Wawer — Otwock 
dobudowa toru nr 3 o długości 15 km; Otwock — Pilawa dobudowa toru nr 2 o długości 
26,45 km. Łączna długość nowego toru, którego budowę przewidziano w ramach przedsięwzięcia 
wynosi około 44,2 km. Linia nr 7 łączy Warszawę z Lublinem, a dalej prowadzi do przejścia 
granicznego z Ukrainą w Dorohusku.”

4. Uchylam literę a w punkcie II.2. decyzji i w tym zakresie orzekam:
„Bazy materiałowo — sprzętowe, park maszynowy, bazy i miejsca magazynowania odpadów 
i innych materiałów należy lokalizować poza obszarami o bardzo wysokim i wysokim stopniu 
zagrożenia wód podziemnych, z uwagi na brak nadkładu izolującego, poza bezpośrednim 
sąsiedztwem siedlisk gatunków chronionych, siedlisk wrażliwych na zmianę stosunków wodnych 
oraz poza terenami obszarów chronionych. Nie należy ich lokalizować na odcinkach w km: 
4+600-30+250, 31+700-32+200, 33+700-34+200, 36+000-36+600, 36+900-37+600, 37+700- 
37+800, 39+200-39+400, 39+600-39+700, 40+600-41+250, 43+900-44+900, 48+500-48+700, 
49+200-49+300, 49+500-50+000, 51+100-52+200, 51+500-53+000, 54+800-56+200, 58+300, 
58+600-58+900, 63+600, 64+100-64+200, 64+500-64+700, 67+100-67+500, 70+200-70+500, 
76+500, 77+400-77+500, 80+150-81+650, 82+000, 83+100-83+500, 90+700, 96+100-96+200, 
98+000-98+100, 101+000-101+300,107+150-107+200,114+700,118+200-126+250,157+200- 
158+100, 161+500-161+600, 162+650-183+150, 184+000-184+300, 184+700-188+100; na 
wskazanych odcinkach nie należy również lokalizować nowych dróg dojazdowych do placów 
budowy.”

5. Uchylam punkt II.3. decyzji i w tym zakresie orzekam:
„Na terenach, gdzie inwestycja przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie siedlisk przyrodniczych, 
wrażliwych na zmianę stosunków wodnych, tj.: w sąsiedztwie łęgów olszowo — jesionowych 
w kilometrażu: 24+900-25+500, 31+700-32+200, 36+000-36+600, 37+700-37+800, 49+300, 
51+500-51+900, 55+100-55+900, 56+200, 63+600, 64+100-64+200, 64+500-64+700, 
76+500, 77+400-77+500, 82+000, 83+100-83+500, 90+700, 96+100-96+200,
98+000-98+100, 101+000-101+300, 114+700, 121+100-121+200, 121+900, 157+200-158+100, 
161 + 500; torfowisk w kilometrażu 39+200-39+700, 43+900, 70+200-70+500; starorzeczy
i zbiorników wodnych w kilometrażu 107+150-107+200; boru bagiennego 40+700-41+200, 
70+400, prace muszą zostać ograniczone do nasypu kolejowego oraz jego bezpośredniego 
sąsiedztwa. Na odcinku przebiegającym przez torfowiska zasadowe i nakredowe nie dopuszcza 
się ingerencji w podłoże organiczne oraz zmiany stosunków hydrologicznych. Na pozostałych 
terenach należy ograniczyć do minimum ingerencję w podłoże organiczne oraz zmianę 
stosunków hydrologicznych. W przypadku konieczności ingerencji w siedlisko łęgu wierzbowego
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w km 107+050, w związku ze zmianą przyczółków mostu, oraz w siedlisko lęgu ols z owo — 
jesionowego w km 58+896, w związku z przebudową drogi, należy prace ciężkiego sprzętu 
ograniczyć do minimum. Wszelkie prace we wskazanych powyżej lokalizacjach linii kolejowej 
prowadzić pod stałym nadzorem przyrodniczym w postaci specjalistów z zakresu fitosocjologii 
oraz hydrologii z doświadczeniem pracy w terenie. Nadzór przyrodniczy powinien być stale 
obecny na terenie budowy. W miejscach występowania wskazanych siedlisk nie lokalizować 
zapleczy budowlanych oraz socjalnych, baz materiałowych, miejsc magazynowania odpadów oraz 
parkingów sprzętu i maszyn.”

6. Uchylam punkt IL4. decyzji i w tym zakresie orzekam:
„Na terenie, gdzie inwestycja przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie grądów i łąk rajgrasowych, 
tj.: w kilometrażu 33+700-34+200, 36+900-37+600, 47+900-48+400, 48+500-48+700, 49+200, 
49+500-50+000, 50+100, 50+200, 51 + 100-51+200, 51+700-53+000, 54+800-55+200, 
55+900-56+100, 57+700, 58+300, 58+600-58+900, 63+700, 63+900-64+100, 67+100-67+500, 
prace muszą być prowadzone w sposób, który nie doprowadzi do zniszczenia tych siedlisk 
przyrodniczych. Wszelkie prace w podanym kilometrażu prowadzić pod stałym nadzorem 
przyrodniczym w postaci specjalisty z zakresu fitosocjołogii z doświadczeniem pracy w terenie. 
Nadzór przyrodniczy powinien być stale obecny na terenie budowy. W miejscach występowania 
wskazanych siedlisk nie lokalizować zapleczy budowlanych oraz socjalnych, baz materiałowych, 
miejsc magazynowania odpadów oraz parkingów sprzętu i maszyn.”

7. Uchylam punkt II.5. decyzji i w tym zakresie orzekam:
„Prace budowlane w km 25+100-25+400, 31+902, 39+300-40+900, 41+200-41+900, 
43+700-45+700, 48+300-52+300, 55+000-59+000, 62+405, 63+400-65+000, 67+000- 
72+800, 73+300-79+600, 82+300-83+800, 85+100-86+300, 88+000-88+600, 90+300- 
92+600, 93+600-94+400, 99+100-102+100, 106+600-107+780, 108+720-118+550,
121+900-123 + 800, należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej tj. od 6ffi do 22^ ze względu 
na sąsiedztwo z regionalnymi i krajowymi korytarzami ekologicznymi.”

8. Uchylam pkt II.6. decyzji i w tym zakresie orzekam:
„Prace związane z realizacją inwestycji prowadzić z zachowaniem następujących warunków:

a) wszelkie prace związane z wycinką drzew i krzewów należy wykonywać poza sezonem 
lęgowym ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia),

b) w pobliżu ważnych siedlisk rozrodczych chronionych gatunków płazów tj. w kilometrażu: 
24+900-25+500, 31+800-37+900, 39+150-39+700, 42+500-42+900, 43+800-44+000, 
48+400-53+000, 54+900-59+050, 62+100-64+700, 65+300-66+600, 70+100-70+600, 
71+600-72+100, 72+700-74+400, 78+800, 79+600-80+000, 83+950-84+100, 85+250, 
87+300, 106+500-107+700, 131+000, 132+900-133+500, 136+500-137+700, 139+700, 
148+000-150+030, 157+200, 172+690, nie należy prowadzić prac budowlanych w okresie od 
15 marca do 30 czerwca,

c) nie należy prowadzić prac budowlanych na odcinku sąsiadującym z kolonią jaskółki brzegówki 
(Ripańa ńpańa) od km 155+150 do 155+350 w okresie od 10 kwietnia do 15 sierpnia,
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d) likwidację zastoisk wodnych z otaczającą je roślinnością, przeznaczonych do zasypania należy 
przeprowadzić we wrześniu, pod nadzorem eksperta herpetologa oraz fitosocjologa; podczas 
prac należy zapewnić zwierzętom możliwość samodzielnej ucieczki,

e) likwidację roślinności na terenach podmokłych należy dokonać poza sezonem wegetacyjnym, 
natomiast prace ziemne należy wykonać w okresie jesienno — zimowym bezpośrednio po 
inspekcji terenu, a w przypadku konieczności przenoszenia zwierząt — niezwłocznie po jej 
zakończeniu; przenoszenie zwierząt przeprowadzić pod nadzorem eksperta herpetologa,

f) przed realizacją prac związanych z ingerencją w siedliska płazów w kilometrażu: 42+500-43 
+ 120, 49+620-49+820, 57+950-58+600, 58+910-59+050, 63+030-63+390, 65+330- 
65+520, 66 + 050-66+480 oraz przed niwelacją jakichkolwiek zagłębień wypełnionych 
wodą, w tym powstałych w trakcie realizacji inwestycji należy przenieść, pod opieką 
pełniącego nadzór herpetologa, stwierdzone wcześniej płazy, w tym osobniki dorosłe, formy 
rozwojowe i młodociane, poza teren prowadzonych prac, do stanowisk zastępczych; wyboru 
miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione dokona prowadzący nadzór herpetolog, 
biorąc pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym 
stanowisku, z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.”

9. Uchylam punkt II.9. decyzji i w tym zakresie orzekam:
„Podczas prowadzenia prac ziemnych należy odpowiednio zabezpieczyć miejsca migracji 
zwierząt. Plac budowy, w tym wykopy oraz miejsca składowania sprzętu i materiałów do budowy 
należy ogrodzić gęstą metalową siatką o szerokości oczek równiej lub mniejszej niż 5 mm albo 
płotkiem. Zastosowane zabezpieczenie powinno mieć wysokość min. 30 cm ponad powierzchnię 
gruntu z zamontowaną na górze poziomą przewieszką o długości min. 10 cm oraz być wkopane 
min. 10 cm w grunt. Na terenach objętych pracami należy prowadzić pod kierunkiem 
sprawującego nadzór herpetologa kontrolę oraz odławiać zwierzęta, które się tam znalazły, 
a następnie wypuszczać je poza obszar inwestycji do siedlisk wskazanych przez prowadzącego 
nadzór herpetologa.”

10. Uchylam punkt 11.11. decyzji i w tym zakresie orzekam:
„Prace w obszarach cennych przyrodniczo, tj. terenach objętych formami ochrony przyrody, 
krajowych i regionalnych korytarzy migracyjnych oraz w pobliżu stanowisk gatunków objętych 
ochroną strefową, siedlisk priorytetowych, cieków wodnych i terenów leśnych, należy prowadzić 
pod nadzorem eksperta przyrodniczego, w tym, w szczególności na wskazanych w decyzji 
odcinkach, specjalisty/specjalistów z zakresu fitosocjologii, ornitologii, herpetologii oraz 
chiropterologii. Nadzór przyrodniczy powinien być stale obecny na terenie budowy. Powinien 
obejmować kwestie określone w warunkach niniejszej decyzji oraz kontrolę terenu na obecność 
gatunków chronionych: przed realizacją budowy, przed likwidacją terenów podmokłych oraz 
przed wycinką drzew,”

11. Uchylam punkt 11.13. decyzji i w tym zakresie otzekam:
„W celu ochrony siedlisk cennych dla chronionych gatunków zwierząt należy zachować szpalery 
drzew na następujących odcinkach: km 145+000-148+000, 161+800-164+000, 164+800- 
170+000.”
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12. Uchylam punkt 11.15. decyzji i w tym zakresie orzekam:
„Podczas prac związanych z kształtowaniem zieleni na nasypach kolejowych należy, na odcinkach 
w km: 24+900-25+500, 31+700-32+200, 33+700-34+200, 36+000-36+600, 36+900-37+800, 
39+200-39+700, 43+900, 47+900-48+700, 49+200-50+200, 51+500-53+000, 54+800-56+200, 
57+700, 58+300, 58+600-58+900, 63+600-63+700, 63+900-64+200, 64+500-64+700, 67+100- 
67+500, 76+500, 70+200-70+500, 77+400-77+500, 82+000, 83+100-83+500, 90+700, 96+100- 
96+200, 98+000-98+100, 101+000-101+300, 107+150-107+200, 114+700, 121 + 100-121+200, 
121+900, 157+200-158+100, 161 + 500, stosować głównie mechaniczne sposoby usuwania 
roślin.”

13. Uchylam punkt 11.23. decyzji i w tym zakresie orzekam:
„Na planowanych do udrożnienia rowach przytorowych w lun 40+600-41+200 oraz 43+800- 
44+300 wykonać stałe zastawki, których zadaniem będzie zatrzymanie odpływu wody. Prace te 
należy prowadzić pod nadzorem specjalisty/specjalistów z zakresu fitosocjologii, hydrologii oraz 
herpetologii. Nadzór przyrodniczy powinien być stale obecny na terenie budowy.”

14. Uchylam punkty 11.34., 11.35., 11.39., II.40., 11.41., 111.40. decyzji i umarzam 
postępowanie organu I instancji w tym zakresie.

15. Uchylam punkt 11.42. decyzji i w tym zakresie orzekam:
„Odzysk odpadów poza instalacjami lub urządzeniami, powstających w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia nie może być prowadzony na terenach objętych obszarowymi formami ochrony 
przyrody, o których jest mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody, znajdujących się na przebiegu modernizowanej linii kolejowej.”

16. Uchylam punkt III. 1.1. decyzji i w tym zakresie orzekam:
„Przejścia dla zwierząt dużych (PZD):
a) PZD - przejście dla zwierząt dużych, wiadukt kolejowy - około km 51 + 546, o minimalnych 

parametrach: h > 8,8 m, d > 26,5 m (zachowanie istniejących parametrów),
b) PZD - przejście dla zwierząt dużych, zintegrowane z ciekiem (most na rzece Promnik) około 

km 73 + 522, o minimalnych parametrach: h > 5,5 m, d > 13 m,
c) PZD - przejście dla zwierząt dużych, zintegrowane z ciekiem (most na rzece Okrzejka) - 

około km 90 + 498, o minimalnych parametrach: h > 4,6 m, d > 25,6 m (zachowanie 
istniejących parametrów),

d) PZD - przejście dla zwierząt dużych zintegrowane z ciekiem (most na rzece Wieprz) - około 
km 107+153, o minimalnych parametrach: h > 7,3 m, d > 159,5 m (zachowanie istniejących 
parametrów).”

17. Uchylam punkt III.1.2. decyzji i w tym zakresie orzekam:
„Przejścia dla zwierząt średnich (PZS):
a) PZS - przejście dla zwierząt średnich zespolone z cieldem (most na rzece Świder) około km 

25+266, o minimalnych parametrach h > 3,8 m, d > 31,8 m (zachowanie istniejących 
parametrów),
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b) PZS - przejścia dla zwierząt średnich zespolone z ciekiem - około km 31 + 902,
o minimalnych parametrach: h > 2,5 m, d ł  10 m, należy zastosować obustronne półki 
o minimalnej szerokości 2 m,

c) PZS - przejścia dla zwierząt średnich zespolone z ciekiem - około km 56+141,
o minimalnych parametrach: h > 2,2 m, d > 8 m, należy zastosować obustronne półki 
o minimalnej szerokości 2 m,

d) PZS - przejście dla zwierząt średnich zespolone z ciekiem (most: na rzece Wildze) - około 
km 64 + 152, o minimalnych parametrach: h > 4 m, d > 25,7 m (zachowanie istniejących 
parametrów),

e) PZS - przejścia dla zwierząt średnich zespolone z ciekiem (most na rzece Pałędź) - około 
km 64+539, o minimalnych parametrach: h > 3,2 m, d > 11 m, należy zastosować 
obustronne półki o minimalnej szerokości 2,5 m,

f) PZS - przejścia dla zwierząt średnich, most - około km 83 + 519, o minimalnych
parametrach: h > 2,8 m, d > 12 m, zastosować obustronne półki o minimalnej
szerokości 3 m,

g) PZS - przejścia dla zwierząt średnich zespolone z ciekiem (most na rzece Kurówka Mała) - 
około km 121+969, o minimalnych parametrach: h ł  3 m, d ł  12,7 m, należy zastosować 
obustronne półki o minimalnej szerokości 3 m,

h) PZS ~ przejście dla zwierząt średnich zespolone z drogą około km 127+785, o minimalnych 
parametrach: h > 4,5 m, d > 8,6 m,

i) PZS - przejście dla zwierząt średnich zespolone z drogą około km 134+008, o minimalnych 
parametrach: h > 4,5 m, d > 7,5 m,

j) PZS - przejście dla zwierząt średnich zespolone z przepustem około km 157+377, 
o minimalnych parametrach: h > 2,5 m, d > 2,5 m,

k) PZS ~ przejście dla zwierząt średnich zespolone z przepustem około km 161+489, 
o minimalnych parametrach: h > 4,8 m, d > 6,4 m,

1) PZS - przejście dla zwierząt średnich zespolone z rzeką Bystrzyca, oraz drogą (ul Janowska) 
około km 172+714, o minimalnych parametrach: (przęsło nad drogą: 12,8 m x 6,4 m, 
przęsło nad rzeką 27,8 m x 9,4 m od dna rzeki) (zachowanie istniejących parametrów).”

18. Uchylam punkt 111*1.3. decyzji i w tym zakresie orzekam:
„Przejścia dla zwierząt małych oraz płazów (PZM-PP):
a) PZM - PP - przejście dla zwierząt małych i płazów w km 39+500-39+700, o minimalnych 

parametrach: h > 0,75 m, d > 1 m,
b) PZM - PP - przejście dla zwierząt małych i płazów zespolone z przepustem około km 

42+526, o minimalnych parametrach: h > 2 m, d > 4,5 m, należy zastosować obustronne 
półki o minimalnej szerokości 1 m, wysokość obiektu od powierzchni półki minimum 1 m,

c) PZM ~ PP - przejście dla zwierząt małych zespolone z przepustem około km 49+644, 
o minimalnych parametrach: h > 2 m, d > 4,5 m, należy zastosować obustronne półld 
o minimalnej szerokości 1 m, wysokość obiektu od powierzchni półld minimum 1 m,

d) PZM - przejście dla zwierząt małych - wiadukt ~ około km 51 + 625, o minimalnych 
parametrach: h > 5,4 m , d > 10,5 m (zachowanie istniejących parametrów),

e) PZM - PP - przejście dla zwierząt małych i płazów zespolone z przepustem około km 
58+115, o minimalnych parametrach: h > 2,2 m, d > 4,5 m, należy zastosować obustronne 
półld o minimalnej szerokości 1 m, wysokość obiektu od powierzchni półld minimum 1 m,

6



i) PZM - PP - przejście dla zwierząt małych i płazów zespolone z ciekiem - około km 62 + 405,
o minimalnych parametrach: h > 2 m, d > 8 m, należy zastosować obustronne półki
o minimalnej szerokości 2 m,

g) PZM - PP - przejście dła zwierząt małych i płazów zespolone z przepustem około km 
70+379, o minimalnych parametrach: h > 2 m, d > 4 m, należy zastosować obustronne 
półki o minimalnej szerokości 1 m, wysokość obiektu od powierzchni półki minimum 1 m,

h) PZM ~ PP ~ przejścia dla zwierząt małych i płazów, przepust stalowy - około km 77 + 420, 
o minimalnych parametrach: h > 2,3 m, d > 3,5 m,

i) PZM - PP - przejście dła zwierząt małych i płazów zespolone z przepustem około km
85+300, o minimalnych parametrach: h > 1,5 m, d > 1,5 m,

j) PZM - przejście dla zwierząt małych zespolone z przepustem około km 102+027,
o minimalnych parametrach: 1,5 m x 1,5 m, 

k) PZM - przejście dla zwierząt małych zespolone z przepustem około lun 116+336, 
o minimalnych parametrach: 2,1 m x 1,09 m,

1) PZM - PP - przejście dla zwierząt małych i płazów zespolone z ciekiem około km 131+415, 
o minimalnych parametrach: 2 m x 2 m, 

m) PZM - PP - przejście dla zwierząt małych i płazów około km 133+400, o minimalnych 
parametrach: 2 m x 2 m, 

n) PZM - PP - przejście dla zwierząt małych i płazów zespolone z rowem melioracyjnym około 
km 137+527, o minimalnych parametrach: 2 m x 2 m, należy zastosować obustronne półki 
o minimalnej szerokości 0,5 m, wysokość obiektu od powierzchni półki powinna wynosić 
minimum 1 m,

o) PZM - PP - przejście dla zwierząt małych i płazów zespolone z rowem melioracyjnym około 
km 147+888, o minimalnych parametrach: 2 m x 2 m, należy zastosować obustronne półki 
o minimalnej szerokości 0,5 m, wysokość obiektu od powierzchni półki powinna wynosić 
minimum 1 m,

p) PZM - PP - przejście dla zwierząt małych i płazów zespolone z rowem melioracyjnym około 
km 148+715, o minimalnych parametrach: 2 m x 2 m, należy zastosować obustronne półki 
o minimalnej szerokości 0,5 m, wysokość obiektu od powierzchni półki powinna wynosić 
minimum 1 m,

q) PZM - PP - przejście dla zwierząt małych i płazów zespolone z rowem melioracyjnym około 
km 149+663, o minimalnych parametrach: 2 m x 2 m, należy zastosować obustronne półki 
o minimalnej szerokości 0,5 m, wysokość obiektu od powierzchni półld powinna wynosić 
minimum 1 m,

r) PZM - przejście dła zwierząt małych zespolone z rzeką Ciemięga około km 154+965, 
o minimalnych parametrach: 3 ,15m x6,35m , 

s) PZM - przejście dla zwierząt małych zespolone z rowem melioracyjnym około km 156+022, 
o minimalnych parametrach: 3,5 m x 2,3 m, należy zastosować obustronne półld
o minimalnej szerokości 1 m, wysokość obiektu od powierzchni półld powinna wynosić 
minimum 1 m,

t) PZM - przejście dla zwierząt małych zespolone z rowem melioracyjnym około km 156+342,
o minimalnych parametrach: 3,5 m x 2,3 m., należy zastosować obustronne półki o 
minimalnej szerokości 1 m, wysokość obiektu od powierzchni półld powinna wynosić 
minimum 1 m,
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u) PZM - przejście dla zwierząt małych zespolone z rowem melioracyjnym około km 159+388,
o minimalnych parametrach: 3,5 m x 2,3 m, należy zastosować obustronne półld
o minimalnej szerokości 1 m, wysokość obiektu od powierzchni półki powinna wynosić 
minimum 1 m,”

19. Uchylam punkt III.16. decyzji i w tym zakresie orzekam:
„Aby nie doszło do odwodnienia i osuszenia siedlisk wrażliwych na zmiany stosunków wodnych, 
należy odstąpić od budowy rowów, czy systemów drenażowych w kilometrażu: 25+100-25+300, 
31+700-32+200, 36+000-36+600, 37+700-37+800, 39+200-39+700, 40+700-41 +200, 
43+900, 49+300, 51+500-51+900, 55+100-55+900, 56+200, 58+900, 63+600, 64+100- 
64+200, 64+500-64+700, 70+200-70+000, 76+500, 77+400-77+500, 82+000, 83+100- 
83+500, 90+700. W szczególnych przypadkach, przy braku możliwości technicznych 
wprowadzenia alternatywnych rozwiązań dopuszcza się zastosowanie rowów i systemów 
drenażowych. Należy wówczas zastosować dodatkowe rozwiązania, które będą minimalizowały 
zmiany stosunków wodnych wrażliwych siedlisk przyrodniczych.”

20. Uchylam punkt III.17. decyzji i w tym zakresie orzekam:
„Aby nie tworzyć dodatkowych barier uniemożliwiających zwierzętom swobodne 

przemieszczanie się należy, w miejscach planowanych odwodnień w postaci rowów, tam gdzie 
dopuszczają to przepisy techniczne i uwarunkowania hydrologiczne, stosować odwodnienia 
mające charakter rowów ziemnych. W przypadku konieczności umocnienia rowów przy użyciu 
prefabrykatów betonowych należy stosować płytkie korytka o nachyleniu ścianek pod kątem max. 
45°, o parabolicznym lub łukowym przekroju dna. Ponadto należy zlikwidować istniejące korytka 
krakowskie na odcinku od km 161+900 do km 162+700.”

21. Uchylam punkt IIL22. decyzji i w tym zakresie orzekam:
„W miejscach gdzie będą znajdować się ekrany akustyczne, w pobliżu przejść dla zwierząt, należy 
zamontować specjalne płotki naprowadzające zwierzęta w kierunku przepustów. Płotki te 
powinny znajdować się po stronie toru pozbawionej ekranu akustycznego. Płotld te należy 
umieścić w kilometrażu: 85+185-85+400, 133+050-133+300 -  strona prawa, 137+420-137+555 
strona prawa, 148+580-148+650 strona lewa, 159+200-159+550 strona lewa. Ogrodzenia 
powinny być wykonane w postaci płotków z prefabrykatów betonowych w kształcie zbliżonym 
do litery „c” o wysokości 40-50 cm i krawędziach skierowanych na zewnątrz tom, płotki powinny 
być zlokalizowane u podstawy nasypu i szczelnie połączone z wlotami do przepustów, 
zakończenia ogrodzeń powinny posiadać załamania zwrócone w kierunku przepustów, 
w miejscach połączeń płotków z ekranami akustycznymi muszą one szczelnie przylegać do ich 
krawędzi.”

22. Uchylam punkt III.25. decyzji i w tym zakresie orzekam:
„W celu ochrony ptaków przed zderzeniami z ekranami akustycznymi należy montować ekrany 
nieprzezroczyste (z wyjątkiem miejsc, gdzie budowa ekranu przezroczystego jest uzasadniona 
bezpieczeństwem ruchu lub komfortem życia mieszkańców), w przypadku montowania ekranów 
przezroczystych należy zastosować na nich nadruk w formie pionowych pasów jasnej 
lub ewentualnie ciemnej barwy, o szerokości 2 cm, w odstępach co 10 cm.”



23. Uchylam punkt III.29. decyzji i w tym zakresie orzekam:
„Na odcinkach o niekorzystnych warunkach geologicznych tj. w obszarach o bardzo 
wysokim i wysokim stopniu zagrożenia wód podziemnych, z uwagi na brak nadkładu 
izolującego przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi tj.:

- na terenie woj. mazowieckiego w km linii: 4+600-31 + 150, 60+200-65+200, 72+000- 
77+050, 80+150-81+650,89+600-91+950,

- na terenie woj. lubelskiego w km linii: 106+500-113+250, 118+200-133+000, 154+300- 
155+200,162+650-189+000,

należy zaprojektować szczelny system odwodnienia lub umocnione rowy, które zabezpieczą 
główny użytkowy poziom wodonośny przed zanieczyszczeniami powstającymi w trakcie 
eksploatacji.

Ponadto, należy zastosować w miarę potrzeby umocnienia rowów na odcinkach występowania 
gruntów słabonośnych, celem uniknięcia erozji dennej gruntów.”

24. Uchylam punkt 111.30. decyzji i w tym zakresie orzekam:
„Celem niespowodowania pogorszenia stanu ekologicznego wód powierzchniowych przed zrzutem 
wód opadowych i roztopowych z odwodnienia linii kolejowej do odbiorników tj.: Świder (km linii 
25+266), Wilga (km 64+152), Wieprz (km 107+153), Kurówka (km 121+969), należy zaprojektować 
urządzenia podczyszczające (osadniki z zasyfonowanym odpływem i separatory substancji 
ropopochodnych).”

25. Uchylam punkt 111.34. decyzji i w tym zakresie orzekam:
„Należy zastosować wszelkie środki mające na celu utrzymanie właściwych stosunków wodnych na 
terenach mokradeł i torfowisk, tak aby budowa i eksploatacja linii nie przyczyniła się do ich 
przesuszenia.”

26. Uchylam punkt 111.36. decyzji i w tym zakresie orzekam:
Należy zastosować technologie zmniejszające emisję hałasu, składające się z następujących 
elementów:

— sprężyste mocowania szyn w systemie z wibroizołacyjną wkładką dociskową, zapewniające 
brak bezpośredniego kontaktu łapki z szyną wraz z wkładką podszynową,

™ sprężyste podpory podkładów - maty wibroizolacyjne układane na tłuczniu, pod podkładami,
-  wibroizolacyjne maty podtłuczniowe, określane jako „ciche torowisko”, w miejscach

o orientacyjnej lokalizacji:

Województwo Powiat km trasy Długość [m]od do

mazowieckie

warszawski
6+835 7+270 435
12+160 12+860 700
18+670 19+080 410

otwocki

26+700 27+620 920
28+720 30+900 2180
32+490 33+500 1010
38+400 38+800 400
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38+980 39+220 240
41+600 41+710 110
46+380 46+900 520
47+650 48+050 400
58+900 59+405 505
61+630 61+920 290
64+400 64+660 260
65+940 66+430 490
67+000 67+200 200

garwołiński 68+250 68+500 250
78+150 78+460 310
79+500 79+770 270
87+430 87+750 320
90+480 90+770 290
92+700 93+500 800

Województwo Powiat km ttasy Długość [m]od do

rycki 103+530 103+850 320
104+840 105+250 410
113+600 114+ 100 500
114+350 114+950 600
126+150 126+640 490

puławski 142+950 144+000 1050
145+700 146+410 710
147+200 147+500 300
148+350 148+660 310
149+500 150+600 1100
153+930 154+230 310

lubelskie 160+800 161+130 330
163+040 163+860 820
166+840 167+960 1120
168+110 168+370 260

lubelski 169+270 169+710 440
169+940 170+220 280
170+450 171+050 600
175+080 175+400 320
178+300 179+200 900
181 + 100 181 +340 240
182+350 182+820 470

świdnicki 187+020 187+760 740

27. Uchylam punkt 111.37. decyzji i w tym zakresie otzekam:
„Należy zastosować zabezpieczenia akustyczne w postaci ekranów akustycznych, przy 
modernizowanej linii kolejowej Nr 7 w rejonach, gdzie występuje zabudowa chroniona 
akustycznie, wykonane z materiałów dźwiękochłonnych (od strony źródła hałasu), 
o orientacyjnej lokalizacji:

Lp. Powiat Strona km trasy Długość [m] Wysokość [m]od do
1 warszawski P 7+260 12+143 4883 4.0
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2 warszawski L 10+170 11 +540 1343 3.5
3 warszawski L 11 +645 12+150 514 3.7
4 warszawski P 12+830 13+815 981 3.0
5 warszawski L 12+830 14+750 1941 2.7
6 warszawski P 14+100 15+600 1500 3.0
7 warszawski L 15+000 15+550 553 3.0
8 warszawski L 16+220 18+700 2461 2.7
9 warszawski P 16+400 18+700 2279 2.5
10 warszawski/otwocki P 19+045 24+800 5714 2.7
11 warszawski L 19+045 21+410 2241 3,0
12 warszawski/otwocki L 21+500 24+760 3238 3.0
13 otwocki P 24+897 25+250 363 2.5
14 otwocki L 24+897 25+160 274 2.5
15 otwocki L 25+350 26+705 1340 2.5
16 otwocki P 25+405 26+760 1338 2.5
17 otwocki L 27+055 27+160 104 4.5
18 otwocki L 27+595 28+600 1000 2.5
19 otwocki P 27+950 28+800 859 3.5
20 otwocki L 33+465 33+645 179 2.0
21 otwocki P 34+700 35+365 647 2.0
22 otwocki L 34+800 35+060 242 2.0
23 otwocki L 37+495 38+420 923 3.0
24 otwocki p 37+840 38+420 585 2.5
25 otwocki P 38+775 39+015 241 3.0
26 otwocki L 38+775 38+985 209 2.5
27 otwocki L 39+205 39+550 345 2.0
28 otwocki P 41+700 42+500 781 2.0
29 otwocki L 42+200 42+450 246 2.5
30 otwocki L 45+800 46+400 586 3.0
31 otwocki P 45+940 46+455 497 2.7
32 otwocki P 46+885 47+200 314 2.5
33 otwocki L 47+100 47+385 273 2.5
34 otwocki P 50+200 50+620 401 2.5
35 garwoliński L 52+570 52+900 328 2.5
36 garwoliński P 52+950 53+725 772 2.7
37 garwoliński L 53+675 53+900 200 3.6
38 garwoliński P 53+810 54+610 800 3.0
39 garwoliński L 54+500 54+830 300 3.5
40 garwoliński L 58+705 58+885 189 2.0
41 garwoliński I, 59+415 60+305 887 2.3
42 garwoliński P 60+000 60+860 861 2.4
43 garwoliński P 61+040 61+615 575 2.2
44 garwoliński L 61 + 100 61+615 509 2.5
45 garwoliński L 61+900 62+400 500 2.2
46 garwoliński P 62+300 62+500 200 3.0
47 garwoliński P 63+195 63+475 261 2.5
48 garwoliński P 65+010 65+805 802 2.0
49 garwoliński L 65+410 65+920 509 2.0
50 garwoliński L 66+435 66+700 270 2.0
51 garwoliński j P 66+435 66+765 330 2.7
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52 garwoliński P 69+845 70+095 249 2.2
53 garwoliński P 72+735 73+450 698 2.5
54 garwoliński P 73+700 74+000 300 2.2
55 garwoliński P 76+400 76+710 296 2.0
56 garwoliński L 78+840 79+000 159 3.5
57 garwoliński P 79+700 81+320 1620 2.3
58 garwoliński L * 80+145 82+355 2210 2.5
59 garwoliński P 81+455 82+250 791 2.6
60 garwoliński P 84+300 85+100 777 3.2
61 garwoliński P 85+185 85+400 215 2.8
62 garwoliński P 85+500 85+700 200 2.7
63 garwoliński L 85+800 86+100 300 2.2
64 garwoliński P 86+850 87+245 394 2.4
65 garwoliński L 87+740 87+930 184 2.1
66 garwoliński P 87+770 87+930 159 2.7
67 garwoliński L 88+810 89+500 676 2.3
68 garwoliński P 88+955 89+565 607 2.2
69 garwoliński P 89+800 90+035 233 2.5
70 garwoliński L 90+060 90+300 230 2.2
71 rycki L 95+000 95+500 500 2.0
72 rycki L 95+835 96+045 207 2.0
73 rycki P 96+050 96+250 210 2.0
74 rycki L 97+800 98+100 298 2.5
75 rycki P 98+200 98+455 257 2.8
76 rycki L 103+030 103+400 363 3.2
77 rycki L 104+225 105+800 1555 3.4
78 rycki P 105+255 105+630 375 4.0
79 rycki L 106+070 106+260 188 2.7
80 rycki P 106+100 106+500 406 3.3
81 puławski P 107+890 108+400 509 3,1
82 puławski L 107+905 108+310 396 2.8
83 puławski P 124+195 125+400 1234 3.0
84 puławski L 126+705 126+900 195 3.5
85 puławski P 126+770 127+100 335 3.1
86 puławski L 129+400 129+800 386 3.0
87 puławski L 130+830 131+185 300 2.7
88 puławski P 131+950 132+395 451 2.7
89 puławski L 132+445 133+635 1196 2.2
90 puławski P 133+300 133+940 639 2.5
91 puławski I. 134+795 135+825 988 2.6
92 puławski P 135+195 135+870 677 2.6
93 puławski L 135+900 137+295 1397 2.6
94 puławski P 135+995 136+795 800 2.6
95 puławski L 137+420 137+755 339 2.2
96 puławski P 137+555 137+940 387 2.5
97 puławski P 138+560 139+145 585 2.0
98 puławski L 140+720 140+995 275 2.0
99 puławski L 141+165 141+995 832 2.0
100 puławski P 141+425 141+695 263 2.3
101 puławski L, 144+170 144+500 326 2.0

12



102 puławski P 144+250 145+150 883 2.7
103 puławski L 144+810 145+200 391 3.2
104 puławski L 145+310 145+700 391 3.2
105 puławski P 145+350 145+500 151 3.5

1106 puławski L 146+385 146+600 216 2.0
1107 puławski P 146+400 146+875 456 2.4
1108 puławski P 148+580 148+800 219 2.4
1109 puławski L 148+650 148+875 228 2.7
110 puławski L 149+000 149+510 510 2.4
111 puławski P 149+165 149+510 337 2.4
112 puławski L 150+800 152+160 1350 2.3
113 puławski P 150+800 151+010 208 2.7
114 puławski P 151+140 151+565 430 2.5
115 puławski P 151+730 151+800 70 3.5
116 puławski P 152+080 153+225 1143 2.7
117 puławski L 152+430 153+530 1098 2.8
118 lubelski L 154+520 155+260 702 2.8
119 lubelski P 154+745 155+000 255 3.0
120 lubelski P 155+220 155+865 643 2.5
121 lubelski L 155+620 155+900 277 2.7
122 lubelski L 157+230 157+610 379 2.0
123 lubelski P 158+100 160+810 2677 2.2
124 lubelski L 158+565 158+820 255 2.2
125 lubelski L 161+140 161+560 430 2.0
126 lubelski P 161+140 161+350 217 2.0
127 lubelski P 161+525 161+800 274 2.0
128 lubelski L 161+670 162+020 342 2.0
129 lubelski L 162+240 162+600 364 2.0
130 lubelski P 163+850 164+560 709 2.7
131 lubelski L 163+850 164+075 224 2.5
132 lubelski L 164+365 164+575 211 2.5
133 lubelski P 164+860 165+100 240 2.5
134 lubelski L 165+160 165+750 588 2.3
135 lubelski/m. Lublin P 165+200 166+850 1629 2.5
136 lubelski/m. Lublin L 165+925 166+850 908 2.3
137 m.Lublin P 167+950 168+140 189 2.5
138 m.Lublin L 169+690 169+950 260 2.6
139 m.Lublin L 170+200 170+470 270 3.0
140 m.Lublin L 171+350 171+700 340 2.8
141 m.Lublin P 171+430 172+650 1220 1.5
142 m.Lublin L 172+145 172+650 500 2.7
143 m.Lublin P .172+705 173+100 347 3.0
144 m.Lublin L 175+485 175+615 132 3.5
145 m.Lublin P 175+850 175+940 107 4.5
146 m.Lublin P 176+130 176+735 603 3.6
147 m.Lublin L 176+245 176+625 380 2.5
148 m.Lublin L 177+710 177+880 168 3.0
149 m.Lublin P 178+000 178+270 244 4.0
150 m.Lublin L 179+200 179+700 503 2.2
151 m.Lublin L 180+250 180+800 533 2.3
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152 m.Lublin P 180+550 180+700 127 3.0
153 m. Lublin P 181+325 181+605 276 2.0
154 m. Lublin L 181+765 182+030 266 2.0
155 świdnicki P 182+885 183+450 644 2.5
156 świdnicki L 183+000 183+290 290 2.5
157 świdnicki L 184+300 185+000 694 2.0
158 świdnicki P 184+700 185+585 883 2.7
159 świdnicki L 185+300 185+940 636 2.7
160 świdnicki P 185+710 186+030 316 2.7
161 świdnicki P 187+785 188+200 411 2.5
162 świdnicki L 187+800 188+300 485 2.4

28. Uchylam punkt VI. decyzji i w tym zakresie orzekam:
„Należy przeprowadzić działania kompensujące skutki utraty w wyniku planowanej modernizacji 
miejsc rozrodu płazów, poprzez budowę zastępczych zbiorników rozrodczych w następującej 
lokalizacji:
1) 42+490 — 43+090 strona lewa — powierzchnia ok. 0,85 ha,
2) 42+400 -  42+470 strona lewa — powierzchnia ok. 0,09 ha,
3) 43+010-43+170 strona prawa — powierzchnia ok,0,21 ha,
4) 43+080 — 43+170 strona lewa — powierzchnia ok, 0,11 ha,
5) 43+530 — 43+740 strona prawa — powierzchnia ok. 0,25 ha,
6) 49+820 -  49+900 strona prawa- powierzchnia ok. 0,05 ha,
7) 137+970- 138+090 strona lewa — powierzchnia ok. 0,34 ha,
8) 137+970 — 138+090 strona prawa — powierzchnia ok. 0,33 ha,
9) 143+150 — 143+240 strona prawa — powierzchnia ok. 0,13 ha,
10) 149+600 — 149+650 strona prawa — powierzchnia ok, 0,03 ha,
11) 149+590 -  149+650 strona lewa — powierzchnia ok. 0,05 ha,
12) 149+670 — 149+720 strona lewa — powierzchnia ok. 0,06 ha,
13) 150+200 — strona prawa — powierzchnia ok. 0,03 ha,
14) 150+250 — strona prawa — powierzchnia ok. 0,02 ha,
15) 64+390 — 64+510 strona prawa — powierzchnia ok. 0,38 ha,
16) 64+170 — 64+290 strona prawa — powierzchnia ok. 0,48 ha.”

29. Uchylam punkt VII. decyzji i w tym zaktesie orzekam:
„Obowiązek zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko:

Obowiązek zapobiegania i ograniczania oddziaływania zostanie zrealizowany poprzez 
uwzględnienie warunków określonych w pkt. II. oraz zastosowanie rozwiązań chroniących 
środowisko wymienionych w pkt. III. niniejszej decyzji.

Nakłada się obowiązek monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
w następującym zakresie:
1. Należy w ramach 3-letniego monitoringu dokonać:

- analizy wykorzystania przejść dla zwierząt (licząc od dnia oddania do użytku każdego dużego
i średniego przejścia dla zwierząt),
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- monitoringu śmiertelności zwierząt na skutek kolizji. Harmonogram monitoringu należy 
opracować po uzyskaniu wyników analizy porealizacyjnej i uzgodnić go z właściwą Regionalną 
Dyrekcją Ochrony Środowiska.
Monitoring powinien być realizowany co najmniej przez tezy lata. Raporty z każdego roku 
monitorowania należy przekazać właściwemu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska. W czasie trwania monitoringu należy wykorzystać metody badań reprezentatywne 
dla różnych pór roku oraz rodzaju przejść.

2. Wyniki monitoringu należy przesłać, odpowiednio z terenu województwa lubelskiego do 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, a z terenu województwa 
mazowieckiego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Wyniki należy 
przesłać, każdorazowo w postaci rocznego raportu, nie później niż do końca lutego za okres 
minionego roku kalendarzowego.”

30. Uchylam punkt IX. decyzji i w tym zakresie orzekam:
„Stwierdzam:

1. brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego 
oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji,
0 których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy ooś;

2. konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
1 10 ustawy ooś, w szczególności w zakresie:

a) oddziaływania przedsięwzięcia na stan klimatu akustycznego, w zakresie dotrzymania 
dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, 
znajdujących się w zasięgu oddziaływania linii kolejowej,

b) doprecyzowania prac koniecznych do wykonania przy poszczególnych obiektach 
mostowych oraz skali ich oddziaływania,

c) planowanej wycinki drzew,
d) lokalizacji oraz sposobu wykonania zastawek na rowach przytorowych w km 40+600- 

41+200 oraz 43+800-44+300, wskazanych do wykonania w punkcie 11.23. decyzji,
e) rozmieszczenia batrachofauny i wynikającej z niego weryfikacji przedstawionych w decyzji 

działań minimalizujących i kompensujących,
f) oddziaływania na siedliska przyrodnicze wrażliwe na zmiany stosunków wodnych, 

planowanych rowów i systemów drenażowych,
g) określenia dokładnych miejsc lokalizacji zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych wód 

odwodnieniowych, z uwzględnieniem istniejących warunków hydrogeologicznych 
terenu.”

31. Uchylam punkt X. decyzji i w tym zakresie orzekam:
„Przedsięwzięcie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie:
1. Oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań minimalizujących ponadnormatywne 
oddziaływanie hałasu, mających na celu zapewnienie ochrony terenów podlegających ochronie 
akustycznej oraz określenia rzeczywistego oddziaływania hałasu na te tereny.
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W ramach analizy porealizacyjnej należy wykonać analizę hałasu wprowadzanego do środowiska 
w związku z eksploatacją linii kolejowej, zgodnie z obowiązującą metodyką referencyjną 
określoną przez Ministra Środowiska poprzez:
a) procedurę obliczeniową w stosunku do wszystkich terenów chronionych akustycznie 

z jednoczesną weryfikacją modelu obliczeniowego za pomocą pomiarów przeprowadzonych 
co najmniej w punktach, o których mowa w punkcie b),

b) procedurę pomiarową przez wykonanie pomiarów w reprezentatywnych punktach
o orientacyjnej lokalizacji:

powiat km trasy Odległość od osi 
[m]

warszawski na odcinku 
od 6+900 do 7+330

na granicy terenu szpitala 
przy ul. Szaserów w Warszawie

warszawski 19+800 40
otwocki 26+700 50
otwocki 45+950 35
garwolińsld 61+300 45
garwolińsld 87+050 50
rycki 105+300 40
puławski 125+100 55
puławski 137+800 75
lubelski 161+350 55
lubelski 176+500 20
świdnicld 185+300 65

W sytuacji, w której standardy jakości środowiska, pomimo dostępnych rozwiązań technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych, nie mogą być dotrzymane należy podjąć działania mające na 
celu utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.
2. Dokonania oceny poprawności wykonania przejść dla zwierząt, w zakresie wstępnej kontroli 
wykorzystywania przejść dla zwierząt (dużych, średnich, małych), w przypadku niewykorzystania 
przejść przez poszczególne grupy zwierząt, należy opracować program naprawczy pozwalający na 
zwiększenie efektywności wykorzystania przejść.

Analizę należy wykonać w terminie po upływie 1 roku od dnia oddania obiektu do 
użytkowania i przedstawić w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania.”

32. Uchylam załącznik do decyzji RDOŚ w Lublinie i w tym zakresie orzekam nowy 
załącznik o następującej treści:

„Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie polega na modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 7 na 

odcinku Warszawa Wschodnia -  Lublin (Świdnik) od km 4+600 do km 189+000, przebiegającej 
przez teren dwóch województw: lubelskiego i mazowieckiego. Na obszarze województwa 
mazowieckiego linia kolejowa przecina obszar trzech powiatów (m.st. Warszawy, otwocki, 
garwolińsld), natomiast na terenie województwa lubelskiego inwestycja lokalizowana jest na 
terenie czterech powiatów (rycki, puławski, lubelski, świdnicki). Długość linii kolejowej 
planowanej do modernizacji wynosi około 185 km. Długość planowanych do budowy nowych 
dróg dojazdowych (rozumianych również jako drogi serwisowe) wyniesie około 30 km. Ze
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względu na planowane zwiększenie prędkości poruszających się pociągów miejscami konieczna 
będzie korekta łuków, która przeprowadzona zostanie głównie w obrębie działek kolejowych, 
jedynie w trzech miejscach niezbędne będzie wyjście poza teren kolejowy.

Do realizacji inwestycji wybrano opcję 2 w wariancie 3 polegającą na dostosowaniu 
infrastruktury linii kolejowej nr 7 do prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich i V=120 
km/h dla pociągów towarowych oraz 221 kN maksymalnego nacisku osi na tor, a dla obiektów 
inżynieryjnych do 245 kN, Z założeniem prowadzenia ruchu aglomeracyjnego po linii kolejowej 
nr 7, a ruchu dalekobieżnego po liniach kolejowych nr 2 i nr 506. Dodatkowo na odcinkach: 
posterunek odgałęźny Warszawa Wawer R3 (dawny Warszawa Gocławek) -  Warszawa Wawer 
dobudowa torów nr 3 i 4 o długości 1,39 km każdy; Warszawa Wawer — Otwock dobudowa toru 
nr 3 o długości 15 km; Otwock -  Pilawa dobudowa toru nr 2 o długości 26,45 km. Łączna 
długość nowego toru, którego budowę przewidziano w ramach przedsięwzięcia wynosi około
44,2 km.

Planowana modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia — Lublin (Świdnik) ma 
na celu wypełnienie zasadniczych wymogów Unii Europejskiej w dziedzinie transportu 
kolejowego, jakimi są liberalizacja usług przewozowych, otwarcie rynku na konkurencję oraz 
dostosowanie infrastruktury do podstawowych standardów jakości. Zapewni to poprawę 
atrakcyjności transportu kolejowego i zwiększenie jego konkurencyjności w stosunku do innych 
gałęzi transportu.

Z punktu widzenia ogólnych wymagań funkcjonalnych UE niezbędna jest optymalizacja 
układów torowych w taki sposób, by uzyskać zwiększenie przepustowości linii z uwzględnieniem 
różnych sytuacji ruchowych — w tym również zamknięć torowych.

Nadrzędnymi celami i efektami przyszłej modernizacji linii kolejowej nr 7 są:
— przygotowanie infrastruktury technicznej linii do prognozowanych wielkości przewozów 

pasażerskich i towarowych oraz co najmniej do minimalnych parametrów eksploatacyjnych 
określonych w umowach AGC i AGTC, tj. prędkości pociągów zestawionych z taboru 
klasycznego w ruchu pasażerskim do 160 km/h, a w ruchu towarowym do 120 km/h
i maksymalnego nacisku 221 kN osi na tor, a dla obiektów inżynieryjnych do 245 kN,

~ dostosowanie linii do wymagań określonych w przepisach międzynarodowych w sprawie 
interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych,

— zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury z tytułu zastosowania elementów o
wysokiej niezawodności, a także zastosowanie w połączeniach torów głównych rozjazdów o 
promieniu toru zwrotnego nie mniejszym niż około 500 m,

~ zwiększenie bezpieczeństwa na jednopoziomowych przejazdach kolejowych w wyniku
zmniejszenia ich ilości (budowy nowych skrzyżowań dwupoziomowych) oraz wyposażenie
pozostałych przejazdów w nowoczesną sygnalizację,

— poprawa efektywności wykorzystania linii kolejowej poprzez umożliwienie po zakończeniu 
zadania realizowania oferty przewozowej z użyciem nowoczesnych lokomotyw elektrycznych 
nowej generacji, skrócenia czasu jazdy i zwiększenia przepustowości linii,

Zrealizowanie powyższych celów wpłynie na:
— zwiększenie komfortu podróży oraz skrócenie czasu podróży,
— zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość i punktualność),
— zwiększenie bezpieczeństwa przewozu podróżnych i ładunków,

17



— poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami,
— eliminację barier architektonicznych dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się,
— zmniejszenie emisji hałasu do środowiska,
-  zmniejszenie barierowego charakteru linii kolejowej dla małych i średnich zwierząt. 

Osiągnięcie powyższych efektów nastąpi poprzez:

Dokonanie korekty łuków
Korekta łuków przeprowadzona będzie głównie w obrębie działek kolejowych. Ogólna liczba 
wprowadzonych zmian w geometrii torów na łukach wyniesie około 126. W trzech przypadkach 
konieczne będzie wyjście poza teren kolejowy.

Obiekty inżynieryjne
W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się rozbiórki, remonty oraz budowy nowych 
obiektów inżynieryjnych takich jak: mosty i wiadukty, przepusty, kładki i podziemne przejścia dla 
pieszych.
Założeniem jest przystosowanie obiektów inżynieryjnych obejmujące;

-  remont: lub modernizację istniejących obiektów,
— likwidację istniejących obiektów i budowę nowych w tej samej lokalizacji,
-  budowę nowych obiektów pod drogami dojazdowymi,
-  budowę nowych wiaduktów drogowych lub kolejowych w miejsce likwidowanych 

skrzyżowań jednopoziomowych,
-  budowę nowych podziemnych przejść dla pieszych pod torami kolejowymi i drogami lub 

ponad nimi,
— dostosowanie istniejących przejść dla pieszych do obsługi osób o ograniczonej zdolności 

poruszania się.
W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę bezkolizyjnych skrzyżowań z drogami 
powiatowymi i wojewódzkimi wraz z niezbędną infrastrukturą drogową. Poniżej wskazano 
lokalizacje obiektów istniejących i planowanych oraz zakres robót.

Na omawianym odcinku linii kolejowej znajduje się 17 mostów oraz 85 przepustów. Spośród 
istniejących przepustów przewiduje się likwidację 12 i odbudowę obiektu jako obiektu 
mostowego. Dla pozostałych przepustów przewiduje się remont, likwidację bądź likwidację
i odbudowę obiektu jako przepustu. Planuje się też budowę 1 nowego przepustu.
Dla istniejących 10 mostów przewiduje się remont lub przebudowę oraz dla 6 likwidację
i odbudowę obiektu. Dla istniejącego mostu na rzece Świder przewiduje się remont obiektu oraz 
dobudowę mostu dla 3 toru. Dodatkowo planuje się budowę mostu pod drogą dojazdową w 
rejonie km 62+405 linii kolejowej. Zakres planowanych prac został przedstawiony w tabeli nr 1.

Tabela 1. Mosty i przepusty

Lp. Kilometr Typ obiektu -  stan 
istniejący Zakres robót

1. 9+010 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
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Lp. Kilometr Typ obiektu — stan 
istniejący Zakres robót

2. 9+466 przepust rozbiórka przepustu płytowego, remont dla 
przepustu rurowego

3. 9+514 przepust remont
4. 9+979 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
5. 9+979 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
6. 13+620 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
7. 16+313 przepust przebudowa przepustu polegająca na wydłużeniu
8. 25+266 most (rz. Świder) remont, dobudowa mostu dla trzeciego toru
9. 31+902 most żelbetowy likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
10. 33+090 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
11. 36+410 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
12. 38+117 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
13. 42+526 przepust likwidacja przepustu i budowa nowego mostu
14. 46+369 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
15. 47+289 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
16. 49+644 przepust likwidacja przepustu i budowa nowego mostu
17. 56+141 przepust likwidacja przepustu i budowa nowego mostu

18. 58+115 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego 
mostu

19. 60+212 przepust remont
20. 61+484 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
21. 62+405 przepust liii widać ja przepustu i budowa mostu

22. 62+405
brak w stanie 
istniejącym/most w 
ciągu drogi dojazdowej

budowa nowego obiektu

23. 63+385 przepust pod drogą likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego.

24. 64+152 most stalowy 
(rz. Wilga)

wymiana konstrukcji kratowej, remont istniejącej 
blachownicy

25. 64+539 most żelbetowy 
(rz. Pałędź) likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego

26. 66+657 przepust remont
27. 67+844 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego

28. 70+379 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego 
mostu

29. 73+522 most (rz. Promnik) remont

30. 77+420 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego 
mostu

31. 79+680 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
32. 81 +261 most kamienny likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
33. 83+519 most masywny likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
34. 85+300 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
35. 85+953 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
36. 87+303 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
37. 87+844 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego

38. 90+498 most stalowy 
(rz. Okrzejka) remont

39. 95+415 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
40. 96+130 przepust remont
41. 96+764 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
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Lp, Kilometr Typ obiektu — stan 
istniejący Zakres robót

42. 97+847 most masywny likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
43. 97+994 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
44. 102+027 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
45. 102+510 most masywny Tl i T2 remont
46. 102+513 przepust remont

47. 107+153 
T l i T2

most stalowy 
(rz. Wieprz)

wymiana konstrukcji z mostownicami na 
konstrukcję z podsypką, przebudowa przyczółków.

48. 116+336 przepust remont

49. 121+050
most zespolony 
T l i T2 (kanał do 
Zakładów Azotowych)

remont

50. 121+969 Most zespolony T l i 
T2 (rz. Kurówka Mała) remont

51. 129+553 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
52. 129+883 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
53. 131+415 przepust remont
54. 132+183 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego

55. 133+400 brak w stanie 
istniejącym -  przepust budowa nowego

56. 135+165 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
57. 135+727 przepust: likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
58. 136+468 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
59. 136+801 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
60. 137+527 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
61. 138+118 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
62. 139+605 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
63. 139+831 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
64. 140+645 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
65. 141+360 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
66. 143+178 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
67. 143+691 przepust likwidacja istniejącego obiektu
68. 145+656 przepust remont
69. 145+789 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
70. 146+739 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
71. 147+888 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
72. 148+243 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
73. 148+715 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
74. 149+663 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
75. 150+283 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
76. 150+790 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
77. 152+858 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
78. 153+866 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
79. 154+965 most kolejowy likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
80. 156+022 przepust likwidacja przepustu i budowa nowego mostu
81. 156+342 przepust likwidacja przepustu i budowa nowego mostu
82. 157+377 przepust likwidacja przepustu i budowa nowego mostu
83. 158+359 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
84. 158+667 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
85. 159+388 przepust likwidacja przepustu i budowa nowego mostu
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Lp. Kilometr Typ obiektu -  stan 
istniejący Zakres robót

86. 161+489 przepust likwidacja przepustu i budowa nowego mostu
87. 163+791 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
88. 164+395 przepust przebudowa
89. 166+098 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
90. 168+284 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
91. 168+822 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
92. 169+400 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
93. 169+949 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
94. 170+496 przepust likwidacja istniejącego obiektu
95. 170+895 przepust likwidacja istniejącego obiektu
96. 171+321 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
97. 172+254 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
98. 172+714 most (rz. Bystrzyca) remont/przebudowa

99. 175+419 Most kolejowy (rz. 
Czerniej ówka) remont / przebudowa

100. 179+071 przepust likwidacja istniejącego i budowa nowego
101. 179+297 przepust likwidacja istniejącego i budowa nowego
102. 181+246 przepust likwidacja istniejącego i budowa nowego
103. 182+995 przepust likwidacja istniejącego i budowa nowego

Na omawianym odcinku linii kolejowej znajduje się 20 wiaduktów kolejowych i drogowych. 
Spośród istniejących wiaduktów część zostanie rozebrana i odtworzona, a cześć przebudowana 
lub wyremontowana. Na odcinku linii kolejowej planuje się budowę ok. 9 nowych wiaduktów 
drogowych i kolejowych lub drogowo -  kolejowych w tym jednej estakady. Zakres planowanych 
prac został przedstawiony w tabeli nr 2.

Tabe a 2. Wiadukty

Lp. Kilometr
linii Rodzaj obiektu Zakres prac

1. 14+950 wiadukt kolejowy budowa nowego
2. 19+620 wiadukt drogowy budowa nowego
3. 21+700 wiadukt drogowy budowa nowego
4. 26+130 wiadukt kolejowy i drogowy budowa nowego
5. 27+740 T-l wiadukt kolejowy likwidacja istn. obiektu i budowa nowego
6. 27+740 T-2 wiadukt kolejowy likwidacja istn. obiektu i budowa nowego
7. 28+412 wiadukt kolejowy i drogowy budowa nowego
8. 38+830 estakada budowa nowego
9. 51+546 wiadukt kolejowy remont/przebudowa
10. 51+625 wiadukt kolejowy remont/przebudowa
11. 52+219 wiadukt kolejowy zespolony remont/przebudowa
12. 81+236 wiadukt kolejowy likwidacja istn. obiektu i budowa nowego

13. 106+546 
T l i T2 wiadukt kolejowy likwidacja istn. obiektu i budowa nowego

14. 122+238 wiadukt drogowy remont
15. 124+188 wiadukt kolejowy remont
16. 126+299 wiadukt drogowy remont
17. 127+785 wiadukt kolejowy likwidacja istn. obiektu i budowa nowego
18. 133+473 wiadukt kolejowy likwidacja istn. obiektu i budowa nowego
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Lp. Kilometr
linii Rodzaj obiektu Zakres prac

19. 134+008 wiadukt kolejowy likwidacja istn. obiektu i budowa nowego
20. 136+971 wiadukt kolejowy remont/przebudowa
21. 145+958 wiadukt kolejowy przebudowa
22. 149+225 wiadukt kolejowy likwidacja istn. obiektu i budowa nowego
23. 150+800 wiadukt drogowy budowa nowego
24. 155+123 wiadukt kolejowy budowa nowego
25. 166+408 wiadukt drogowy remont
26. 172+876 wiadukt kolejowy»' przebudowa
27. 175+203 wiadukt kolejowy remont
28. 175+822 wiadukt kolejowy remont
29. 182+208 wiadukt drogowy budowa nowego

Na omawianym odcinku linii kolejowej znajduje się obecnie 5 obiektów umożliwiających 
bezkolizyjne przemieszczanie się ludzi przez linię kolejową - jest to 5 tuneli pod torami. W 
ramach przedsięwzięcia przewiduje się rozbiórkę tych obiektów, a następnie ich odtworzenie. 
Przewiduje się także budowę 9 nowych przejść pod torami oraz 1 przejścia pod planowaną drogą 
w rejonie estakady w miejscowości Celestynów. Obiekty te umożliwią przemieszczanie się ludzi 
w bezpieczny sposób. Zakres planowanych prac został przedstawiony w tabeli nr 3.

Tabela 3. Przejścia dła pieszych - obiekty
Lp. Kilometr linii Rodzaj Zakres prac
1. 27+409 przejście pod torami budowa
2. 28+025 przejście pod torami budowa
3. 38+364 przejście pod torami budowa
4. 38+830 przejście pod drogą budowa
5. 54+048 przejście pod torami budowa
6. 60+577 przejście pod torami likwidacja istniejącego i budowa nowego
7. 80+757 przejście pod torami budowa
8. 87+947 przejście pod torami budowa
9. 103+233 przejście pod torami budowa
10. 121+715 przejście pod torami likwidacja istniejącego i budowa nowego
11. 124+127 przejście pod torami likwidacja istniejącego i budowa nowego
12. 145+320 przejście pod torami budowa
13. 164+215 przejście pod torami likwidacja istniejącego i budowa nowego
14. 170+385 przejście pod torami budowa
15. 175+031 przejście pod torami likwidacja istniejącego i budowa nowego

Skrzyżowania w poziomie szyn

Najwyższy poziom bezpieczeństwa osiąga się przy bezkolizyjnym skrzyżowaniu drogi kołowej z 
linią kolejową lub przy przejazdach kategorii B. Zatem planowana modernizacja przejazdów 
polega albo na ich likwidacji i w to miejsce budowie wiaduktu drogowego albo podniesieniu 
kategorii przejazdu do kategorii B (co oznacza wprowadzenie samoczynnej sygnalizacji świetlej i 
półrogatek). Przejścia dla pieszych pozostaną w tej samej co dotychczas kategorii (E). W 
przypadku bliskiego sąsiedztwa przejazdów i zastąpienia niektórych z nich bezkolizyjnymi 
skrzyżowaniami — planuje się przebudowę istniejącego lokalnego układu drogowego.

Szczegółowo prace będą polegać na:
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® przebudowie przejazdów i odcinków dróg dojazdowych do przejazdów z zachowaniem
istniejących lokalizacji,

• przełożeniu skrzyżowania w poziomie szyn poza krzywą przejściową lub poza łuk
o zwiększonej przechyłce wykluczającej uzyskanie normatywnego pochylenia podłużnego na 
przejeździe przy lokalizacji na łuku,

• likwidacji przejazdów i budowie dróg równoległych, rozbiórce i demontażu istniejących 
elementów przejazdów i przejść,

• rozbiórce i demontażu elementów układu drogowego w rejonie przejazdów na odcinkach 
wynikających z zakresu przebudowy,

• przebudowie jezdni, chodników i poboczy,
• odtworzeniu skrzyżowań i zjazdów w rejonie przejazdów na długościach 

przebudowywanych dróg,
• przebudowie i budowie oświedenia i urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk),
• przebudowie i budowie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd),
• przekwalifikowaniu przejazdów do innej kategorii (z reguły wyższej) wynikającej z prędkości 

pociągów, iloczynu ruchu i warunków widoczności. Przejazdy przewidziane do modernizacji 
wymagają zabudowy torów prefabrykowanymi płytami przejazdowymi.

Wykonanie tych prac wynika z konieczności dostosowania przejazdów do modernizowanego 
układu torowego i uzyskania poziomu bezpieczeństwa adekwatnego do kategorii linii kolejowej. 
Przebudowę przejazdów dostosowano i dowiązano do sytuacyjno-wysokościowego 
ukształtowania modernizowanych torów kolejowych oraz stanu istniejącego w sposób 
minimalizujący zakres przebudowy i gospodarowania przyległym terenem.

Układy drogowe

W wyniku realizacji inwestycji konieczna będzie likwidacja części przejazdów i wiaduktów, 
budowa nowych obiektów lub modernizacja istniejących. W konsekwencji budowane będą nowe 
drogi dojazdowe służące zapewnieniu ciągłości istniejących dróg. Należy podkreślić, że na części 
odcinków, na których planuje się budowę dróg istnieją obecnie drogi lokalne, które zostaną 
wykorzystane. W ramach przedsięwzięcia planowana jest także budowa dróg dojazdowych z 
wykorzystaniem istniejących dróg gruntowych i asfaltowych równoległych do modernizowanej 
linii kolejowej. Dla przedmiotowego odcinka linii kolejowej w wariancie preferowanym 
sumaryczna długość nowych dróg dojazdowych wynosi około 30 km. Zakres planowanych prac 
został przedstawiony w tabeli nr 4.

Tabela 4. Planowany przebieg układów drogowych.
Lp. Obiekt Zakres prac
1. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 17+720 przebudowa

2. likwidacja przejazdu w km 19+460 i przebudowa układu dróg w celu 
powiązania z planowanym wiaduktem drogowym w km 19+620 przebudowa/budowa

3.
likwidacja przejazdu w km 20+740 i 22+250 wraz z przebudową 
układu drogowego w celu połączenia z wiaduktem drogowym 
w km 21+700

przebudowa/budowa

4. przebudowa przejazdu i układu drogowego w km 23+770 przebudowa

5. przebudowa układu drogowego w km 26+130 w związku z likwidacją 
przejazdu kat. A i budową wiaduktu kolejowego i drogowego przebudowa/budowa

6. zmiana niwelety ulicy Orlej w km 27+740 w związku z przebudową 
wiaduktów kolejowych przebudowa
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Lp. Obiekt Zakres prac

7.
przebudowa układu drogowego w rejonie km 28+412 w związku 
z likwidacją przejazdu kat. A i budową wiaduktu kolejowego 
i drogowego

przebudowa

8. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 29+943, w związku 
ze zmianą kategorii przejazdu na B przebudowa

9. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 33+365, w związku 
ze zmianą kategorii przejazdu na B przebudowa

10. przebudowa przejazdu i odcinka drogi wraz ze skrzyżowaniem 
w km 34+955, w związku ze zmianą kategorii przejazdu na B przebudowa

11. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 37+490, w związku 
ze zmianą kategorii przejazdu na B przebudowa

12.
likwidacja przejazdu w km 38+364 oraz przebudowa układu 
drogowego w związku z budową estakady drogowej w km 38+830 
realizowanego w zamian za likwidowany przejazd

przebudowa/budowa

13. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 42+386, w związku 
ze zmianą kategorii przejazdu na B przebudowa

14.
przebudowa przejazdu w km 43+571 zmiana do kat B i przebudowa 
układu drogowego w celu połączenia z przejazdem w km 42+386 
i przystankiem osobowym Chrosna

przebudowa/budowa

15. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 46+249, w związku 
ze zmianą kategorii przejazdu na B przebudowa

16. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 47+289, w związku ze 
zmianą kategorii przejazdu na B przebudowa

17. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 50+446, w związku ze 
zmianą kategorii przejazdu na B przebudowa

18.
przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 52+950 z, w związku ze 
zmianą kategorii przejazdu na A i połączenie z wiaduktem kolejowym 
w km 52+219

przebudowa/budowa

19. przebudowa przejazdu w km 53+806 kat. A i odcinka drogi przebudowa

20. likwidacja przejazdu w km 56+298; połączenie istniejących dróg 
z przejazdem w km 56+446 poprzez budowę dróg dojazdowych budowa

21. likwidacja przejazdu w km 57+810; połączenie istniejących dróg 
z przejazdem w km 58+896 poprzez budowę dróg dojazdowych budowa

22. likwidacja przejazdu w km 59+819; połączenie istniejących dróg 
z przejazdem w km 58+896 poprzez budowę dróg dojazdowych budowa

23. likwidacja przejazdu w km 63+385; połączenie istniejących dróg 
z przejazdem w km 62+298 poprzez budowę drogi dojazdowej budowa

24.
likwidacja przejazdu w km 65+113; połączenie istniejących dróg 
z przejazdem w km 65+522 i przejazdem w km 66+585 poprzez 
budowę dróg dojazdowych

przebudowa/budowa

25. likwidacja przejazdu w km 69+161; połączenie istniejących dróg 
z przejazdem w km 68+544 poprzez budowę drogi dojazdowej budowa

26. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 70+096 przebudowa
27. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 72+944 przebudowa
28. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 74+335 przebudowa
29. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 76+575 przebudowa
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Lp. Obiekt Zakres prac

30. likwidacja przejazdu w km 78+134; połączenie istniejących dróg 
z przejazdem w km 78+200 poprzez budowę dróg dojazdowych budowa

31.
likwidacja przejazdu w km 78+977, 80+167 i 82+054; połączenie 
istniejących dróg z wiaduktem w km 81+236 poprzez budowę dróg 
dojazdowych

budowa

32. przesunięcie przejazdu z km 84+045 w km 84+095 i przebudowa 
układu drogowego przebudowa

33. likwidacja przejazdu w km 85+673; połączenie istniejących dróg 
z przejazdem w km 84+705 poprzez budowę dróg dojazdowych budowa

34. likwidacja przejazdów z km 87+923 i 88+940; połączenie istniejących 
dróg z przejazdem w km 90+043 poprzez budowę dojazdowych budowa

35. likwidacja przejazdów z km 95+146 i 96+936; połączenie istniejących 
dróg z przejazdem w km 96+285 poprzez budowę dróg dojazdowych budowa

36. przesunięcie przejazdu z km 98+004 w kin 98+140 i przebudowa 
układu drogowego przebudowa/budowa

37.
likwidacja przejazdów z km 99+105 i 100+350; połączenie 
istniejących dróg z przejazdem w km 98+104 poprzez budowę dróg 
dojazdowych

budowa

38. przebudowa przejazdu i układu drogowego w km 103+365 przebudowa
39. przebudowa przejazdu i układu drogowego w lim 107+911 przebudowa
40. przebudowa przejazdu i układu drogowego w km 113+726 przebudowa
41. przebudowa przejazdu i układu drogowego w km 129+696 przebudowa
42. przebudowa przejazdu i układu drogowego w km 131+010 przebudowa

43. likwidacja przejazdu w km 132+288; połączenie z przejazdem 
w km 131 +010 budowa

44. przebudowa przejazdu i układu drogowego w km 136+397 przebudowa

45. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 137+599; w związku 
ze zmianą kategorii przejazdu na B przebudowa

46. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 140+709; w związku 
ze zmianą kategorii przejazdu na B przebudowa

47. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 141+607; w związku 
ze zmianą kategorii przejazdu na B przebudowa

48. przebudowa przejazdu kat. B i odcinka drogi w rejonie km 143+527 przebudowa/budowa

49.
likwidacja przejazdu w km 151+463; połączenie istniejących dróg 
z przejazdem w km 152+697 poprzez przebudowę istniejących dróg 
i budowę dróg dojazdowych

przebudowa/budowa

50. przebudowa przejazdu do kat. B i odcinka drogi w km 152+697 przebudowa

51. likwidacja przejazdu w km 154+793; połączenie istniejących dróg 
z wiaduktem w km 155+123 poprzez budowę dróg dojazdowych przebudowa/budowa

52. przebudowa przejazdu do kat. B i odcinka drogi w km 158+989 przebudowa
53. przebudowa przejazdu kat B i odcinka drogi w km 160+108 przebudowa

54. zmiana lokalizacji przejazdu z km 164+564 na km 163+723 oraz 
budowa drogi dojazdowej łączącej drogi istniejące budowa

55. przebudowa przejazdu do kat. A w km 174+737 i budowa odcinka 
drogi dojazdowej przebudowa/budowa
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Lp. Obiekt Zakres prac
56. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 180+680 przebudowa
57. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 187+290 przebudowa

58. przebudowa przejazdu i układu drogowego w km 188+280 i budowa 
odcinka drogi dojazdowej przebudowa/budowa

Nawierzchnia kolejowa, sterowanie ruchem i sieć trakcyjna

W ramach modernizacji linii kolejowej, w celu osiągnięcia zamierzonych parametrów, planowana 
jest również budowa, przebudowa lub remont pozostałych elementów składających się na linię 
kolejową takich jak;

— nawierzchnia i podtorze,
— kolejowe obiekty kubaturowe,
— sieć trakcyjna i powrotna wraz z układem zasilania,
— urządzenia telekomunikacyjne,
— urządzenia i sieci sterowania ruchem (srk),
— urządzenia i sieci elektroenergetyczne kablowe niskiego napięcia i średniego napięcia oraz 

sieci elektroenergetyczne napowietrzne średniego napięcia,
— urządzenia bezpieczeństwa i monitoringu.

Inne roboty — kolizje

Na etapie dalszych prac projektowych mogą zostać zidentyfikowane kolizje z sieciami 
gazowniczymi, energetycznymi, teletechnicznymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi i innymi. 
Usunięcie tych kolizji ~ poprzez konieczną przebudowę lub co najmniej zabezpieczenie istniejącej 
infrastruktury nie stanowi podstawowego zakresu robót, ale aby możliwe było wykonanie prac 
kolejowych, konieczne jest usunięcie takich kolizji w ramach przedsięwzięcia. Przewiduje się 
przełożenie tych sieci lub instalacji lub wzmocnienie poprzez zastosowanie dodatkowych rur 
osłonowych. Szczegółowy zakres tych robót nie jest obecnie możliwy do określenia. Podstawowe 
roboty będą polegać na odkryciu kolidujących sieci (roboty ziemne), koniecznej przebudowie
i zasypaniu.”

33. W pozostałym zakresie utrzymuję decyzję w mocy.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 27 sierpnia 2012 r., znak: W 00ś.4201 .1.1.2011 .LP, Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Lublinie, dalej RDOS w Lublinie, określił środowiskowe uwarunkowania 
dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa -  
Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia -  Lublin -  Dorohusk -  Granica Państwa” według 
wariantu rekomendowanego przez inwestora (wariant 3 opcja 2).

W dniu 28 września 2012 r. odwołanie od powyższej decyzji wniosło, z zachowaniem 
ustawowo przewidzianego terminu, stowarzyszenie Towarzystwo Ochrony Przyrody, dalej TOP. 
Pismem z dnia 5 listopada 2012 r. ww. odwołanie zostało uzupełnione poprzez podanie 
zarzutów naruszenia prawa materialnego i administracyjnego przez organ I instancji oraz ich
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uzasadnienie. TOP wniosło o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego 
rozpatrzenia przez RDOŚ w Lublinie.

Cytowanej w sentencji decyzji RDOS w Lublinie, Towarzystwo Ochrony Przyrody 
zarzuca, że została wydana:
1. po przeprowadzeniu postępowania z naruszeniem art 80 ust. 1 pkt 3 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 2013 r., poz. 1235 ze zm.), dalej ustawa ooś, czyli bez faktycznego wzięcia pod uwagę 
wniosków złożonych przez TOP dotyczących ustalonych środowiskowych uwarunkowań, 
wniesionych w zawitym terminie w trakcie postępowania wymagającego udziału 
społeczeństwa;

2. z uzasadnieniem wydanym z naruszeniem art. 85 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy ooś -  błędną 
informacją o uwzględnieniu w warunkach środowiskowych tej decyzji wniesionych przez 
TOP wniosków, o których mowa w powyższym punkcie;

3. z odstąpieniem od nałożenia obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, pomimo zalecenia w tej sprawie wydanego przez jeden 
z organów współdziałających — Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Warszawie, jak również bez ustosunkowania się do tej okoliczności w uzasadnieniu decyzji
-  co narusza przepis art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, jak również art. 85 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret 
drugi tej ustawy, jak również przepisy postępowania administracyjnego, określone 
w art. 7 i art. 77 § 1 kpa.

W uzasadnieniu zarzutów zawartych w punktach 1 i 2 skarżący wskazał, że analiza 
uwzględnienia wniosków TOP podanych w procedurze udziału społeczeństwa, dokonana na 
podstawie warunków środowiskowych, podanych w sentencji zaskarżonej decyzji RDOS 
w Lublinie w punktach: 11.42. (str. 5), II.6. lit. a (str. 3), czy też 111.17. (str. 9), wskazuje 
jednoznacznie na to, że krótkie stwierdzenie w uzasadnieniu tej decyzji o tym, że wnioski te 
zostały uwzględnione w całości, nie jest jego zdaniem zgodne ze stanem faktycznym. 
Jako przykład wskazano warunek zawarty w pkt III. 17. zobowiązujący inwestora do wykluczenia 
w budowie systemu odwadniającego tzw. „korytek krakowskich”. Zdaniem TOP z warunku tego 
nie wynika, że organ I instancji wykluczył stosowanie w systemie odwodnieniowym 
(drenażowym) na przeznaczonej do modernizacji linii kolejowej konstrukcji ścianek, których kąt 
nachylenia przekracza 30°, czyli takich których stromy charakter stanowi barierę dla migrujących 
w poprzek torów kolejowych płazów, gadów i drobnych ssaków. W odwołaniu wskazano, że 
zamiast „korytek krakowskich” inwestor może zaakceptować w projekcie budowlanym inne 
korytka np. „lubelskie”, które będą miały analogiczną do „krakowskich” konstrukcję. Dla TOP 
ważna była nie nazwa zwyczajowa obudowy systemu odwadniającego tory kolejowe, lecz 
dokładne sprecyzowanie we wnioskach stowarzyszenia parametry techniczne konstrukcji ścianek, 
gwarantujące minimalizację strat środowiskowych w faunie w trakcie długoletniej eksploatacji 
przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 8 lipca 2013 r., znak: IROS2-441-3/2013, inwestor — PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. złożył wniosek o umorzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach w części dotyczącej odcinka Lublin (Świdnik) km 189+000 — granica państwa.
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We wniosku wskazano, że wykonana analiza możliwości poniesienia wydatków przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach 2014-2020 umożliwiła określenie zadań priorytetowych. W 
planach inwestycyjnych do 2020 r. przewidywana jest realizacja przedsięwzięcia na odcinku 
Otwock -  Lublin i wobec ograniczonych możliwości finansowych nie przewiduje się w tym 
czasie jego realizacji na odcinku od Lublina (Świdnika) do Dorohuska. W związku z powyższym 
stwierdzono, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na odcinku od Lublina 
do Dorohuska jest obecnie przedwczesna i niezasadnym wydaje się procedowanie decyzji 
w części, w której nie będzie ona wykorzystana w okresie swojej użyteczności.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska ustalił i zważył, co następuje.

Mając na uwadze zasadę dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, której istotą 
jest zapewnienie stronom prawa do dwukrotnego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy, organ 
w ramach postępowania odwoławczego dokonał analizy zgromadzonego materiału 
dowodowego. W toku postępowania odwoławczego Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
rozpatrzył sprawę w pełnym zakresie, co do okoliczności faktycznych i prawnych.

Po przeanalizowaniu akt sprawy pismem z dnia 4 stycznia 2013 r., znak: DOOŚ- 
oall.4201.2.20l2.mk, oraz pismem z dnia 30 sierpnia 2013 i\, znak DOOŚ-
oall.4201.2.2012.mk.5, tutejszy organ wezwał inwestora do przedłożenia wyjaśnień dotyczących 
przedmiotowej inwestycji. Pismem z dnia 17 stycznia 2013 r., znak: IROS9a-071-01/13, pismem 
z dnia 14 maja 2014 r., znak: IOS8-4425-3.15/14, oraz pismem z dnia 29 września 2014, znak: 
IOS8-4425-3.16/14, inwestor przedłożył odpowiedzi na powyższe wezwania. Przekazane 
w odpowiedzi na wezwania dodatkowe informacje i wyjaśnienia posłużyły do szczegółowej oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz pozwoliły na doprecyzowanie niektórych 
warunków realizacji przedsięwzięcia zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ze względu na obszerne wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej inwestycji oraz nowy 
materiał dowodowy w sprawie, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zdecydował
0 konieczności przeprowadzenia udziału społeczeństwa zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 
ustawy ooś. Akta sprawy dostępne były w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Warszawie przez okres 21 dni w terminie od dnia 24 czerwca 2014 r. do dnia 14 lipca 2014 r. 
Społeczeństwu został zapewniony 21-dniowy okres na zapoznanie się z aktami sprawy oraz 
złożenie uwag i wniosków. Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia
17 czerwca 2014 r., znak: DOOŚ-oaIL4201.2.2012.mk.6, informujące o rozpoczęciu udziału 
społeczeństwa, zostało upublicznione na tablicy ogłoszeń w siedzibie GDOŚ, na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej GDOŚ, na tablicach ogłoszeń urzędów miast
1 gmin, przez które przechodzi linia kolejowa bądź w inny sposób zwyczajowo przyjęty w tych 
miejscowościach, na tablicy ogłoszeń w RDOŚ w Lublinie i RDOŚ w Warszawie.

W trakcie udziału społeczeństwa wpłynęło pismo .......................................................................
 przewodniczącej Koła Ligi Ochrony Przyrody „Celestynów”, dalej Koło LOP 

„Celestynów”, która w imieniu stowarzyszenia Liga Ochrony Przyrody, oraz mieszkańców 
Celestynowa, złożyła uwagi i wnioski dotyczące planowanej modernizacji linii kolejowej na 
terenie gminy Celestynów. Złożone uwagi i wnioski stanowią protest, przeciwko budowie 
wiaduktu drogowego oraz infrastruktury wokół niego przy ul. św. Kazimierza 
w Celestynowie, w ramach planowanej modernizacji linii kolejowej na terenie gminy. Zdaniem
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przewodniczącej Koła LOP „Celestynów” lokalizacja wiaduktu w środku gminy jest nie do 
przyjęcia i nie wyraża ona zgody na jego budowę. Wskazuje, że decyzja RDOŚ w Lublinie została 
wydana bez udziału społeczności lokalnej Celestynowa oraz bez udostępnienia informacji
o środowisku. Podnosi również, że z założeń PKP PLK S.A. wynika, że przy projekcie 
modernizacji linii kolejowej nie wzięto pod uwagę faktu, że gmina Celestynów i jej okolice są 
usytuowane na kilkudziesięciu wydmach morenowych, a przy każdej z nich jest depresja 
geologiczna, czyli rejon bagienny i zalewowy, co oznacza, że po roztopach wiosennych, a tym 
bardziej jesiennych deszczach mogą nastąpić tąpnięcia warstwy gruntu, co wyklucza możliwość 
wybudowania wiaduktu na tym terenie. Jej zdaniem rozwiązanie przedstawione przez inwestora, 
polegające na wybudowaniu tego obiektu przy ul. św. Kazimierza, przy tak wysokiej urbanizacji 
tego terenu, zostało nieprzemyślane i świadczy o braku oceny wpływu na środowisko tego 
rozwiązania, jak również braku oceny w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zwrócono również 
uwagę na staw usytuowany w okolicy skrzyżowania ulicy św. Kazimierza z ulicą Osiecką, około 
kilku metrów od planowanego wiaduktu, który może ulec zniszczeniu w wyniku wypadków na 
tym obiekcie. Przedstawicielka Koła LOP „Celestynów” wyraża obawę, że ruch samochodowy na 
nowowybudowanym wiadukcie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców w 
sytuacji, gdy samochody ciężarowe przy złych warunkach pogodowych będą spadać na posesje 
zlokalizowane w jego sąsiedztwie. Dodatkowo domaga się od PKP PLK S.A. przedstawienia 
informacji o „przedprojekcie” modernizacji linii kolejowej nr 7 w Celestynowie, z danymi 
technicznymi połączonymi z historią zmian wprowadzanych do projektu od roku 2009 r.

Z uwagi na braki formalnoprawne złożonego przez Koło LOP „Celestynów” wniosku, 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 15 lipca 2014 r., znak: DOOŚ- 
oall.4201.2.2012.mk. 10, wezwał .......................................................................... sprecyzowanie żądania 
zawartego w piśmie z dnia 4 lipca 2014 r. oraz przedłożenie dokumentów, z których wynika, że 
jest ona uprawniona do samodzielnego reprezentowania stowarzyszenia Liga Ochrony Przyrody, 
dalej LOP. Na podstawie udzielonej odpowiedzi z dnia 25 lipca 2014 r., w tym załączonego 
pełnomocnictwa oraz statutu stowarzyszenia Liga Ochrony Przyrody, tutejszy organ zgodnie z 
art. 44 ust. 1 ustawy ooś przychylił się do wniosku tej organizacji o dopuszczenie na prawach 
strony do toczącego się postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Lublinie. W złożonym 
piśmie stowarzyszenie LOP powtórzyło zarzuty dotyczące zagrożeń jakie stwarza planowana 
budowa wiaduktu w Celestynowie, jak również zarzuty braku konsultacji ze strony PKP PLK 
S.A. lokalizacji tego obiektu z mieszkańcami gminy oraz nieudostępnianiu informacji w tym 
zakresie przez inwestora, co ich zdaniem jest nie zgodne z ustawą ooś.

Następnie pismem z dnia 4 sierpnia 2014 r. stowarzyszenie LOP przesłało dodatkowe 
uwagi dotyczące przeprowadzonej przez PKP wycinki drzew i krzewów rosnących w sąsiedztwie 
linii kolejowej na podstawie decyzji Starosty Otwockiego Nr 45/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r., 
znak: S.RLiOŚ.613.224.2011/2012.DM, na terenie gminy Celestynów oraz decyzji Starosty 
Otwockiego Nr 301/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., znak: S.OŚ.II.613.80.2012.DM, na terenie 
gmin: Kołbiel i Celestynów. W piśmie tym zwrócono uwagę, że powyższe prace wykonano 
w maju 2013 r. i czerwcu 2014 r., czyli w pełni sezonu lęgowego awifauny, co doprowadziło do 
zniszczenia siedlisk rozrodczych ptaków. Dodadtowo stowarzyszenie domaga się informacji 
w zakresie uzyskania przez inwestora zezwolenia na czynności podlegające zakazom, o jakich 
mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz. 627
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ze zm.), jak również informacji dotyczącej terminu obowiązywania ww. decyzji Starosty 
Otwockiego.

W trakcie postępowania odwoławczego, przed wydaniem decyzji rozstrzygającej 
w sprawie, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, mając na względzie obowiązki płynące 
z zasady czynnego udziału stron w postępowaniu (art. 10 § 1 kpa), zawiadomieniem z dnia
18 czerwca 2014 r., znak: D00ś-oall.4201.2.2012.mk.8, poinformował strony o możliwości 
zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się co do jego treści. Dodatkowo 
zawiadomieniem tym strony zostały powiadomione o złożonym wniosku PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. o umorzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach w części dotyczącej odcinka Lublin (Świdnik) km 189+000 — granica państwa. 
Natomiast społeczeństwu informacja ta została przekazana obwieszczeniem z dnia 17 czerwca 
2014 r., D00ś-oall.4201.2.2012.mk.6. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła 
dodatkowych uwag.

Odnosząc się do zarzutów podniesionych w odwołaniu przez Towarzystwo Ochrony 
Przyrody, stwierdzono, co następuje.

Ad. 1,2
W odwołaniu TOP podniosło, że analiza uwzględnienia wniosków stowarzyszenia 

złożonych w procedurze udziału społeczeństwa, dokonana na podstawie warunków
środowiskowych, podanych w sentencji zaskarżonej decyzji RDOŚ w Lublinie w pkt 11.42.
(str. 5), II.6. lit a (str. 3), czy też 111.17. (str. 9) wskazuje jednoznacznie na to, że podane krótkie 
stwierdzenie w uzasadnieniu tej decyzji o tym, że wnioski te zostały uwzględnione w całości, nie 
jest zdaniem stowarzyszenia zgodne ze stanem faktycznym. W związku z tym skarżący wskazał na 
naruszenie art. 80 ust. 1 pkt 3 oraz art. 85 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy ooś.

Zgodnie z art:. 80 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś, jeżeli była przeprowadzona ocena
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa. Natomiast 
art. 85 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy ooś stanowi, że uzasadnienie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów kpa, powinno zawierać w 
przypadku gdy została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
m.in. informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz
0 tym, w jald sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi
1 wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Odnosząc się do powyższego należy zauważyć, że w uzasadnieniu decyzji RDOŚ 
w Lublinie (str. 24) wskazano, że wniosld zgłoszone przez TOP podczas udziału społeczeństwa 
dotyczące terminu wycinki drzew i krzewów, ukształtowania systemu odwadniającego tory, uwagi 
dotyczące gospodarowania odpadami powstającymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia, zostały 
uznane przez organ I instancji za zasadne, w związku z tym uwzględnione w warunkach decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast w odniesieniu do postulatów TOP dotyczących 
stosowania ekranów akustycznych nieprzezroczystych, organ I instancji stwierdził, że w ramach 
realizacji przedsięwzięcia planuje się zastosowanie ekranów nieprzezroczystych za wyjąddem 
sytuacji, gdy będą one musiały być lokalizowane np. bardzo blisko istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej i budowa ekranów nieprzezroczystych ograniczałaby dostęp do światła.
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Dopuszczono lokalizację przezroczystych ekranów również w sytuacji, gdy będzie wymagało tego 
zapewnienie widoczności na przejazdach kolejowych. W związku z tym w punkcie 111.25. decyzji 
nałożono warunek mający na celu zabezpieczenie awifauny przed kolizjami z przezroczystymi 
ekranami. Dodatkowo należy zauważyć, że warunek ten został doprecyzowany przez organ II 
instancji poprzez wskazanie sposobu rozmieszczenia nadruku w formie pasów na ekranach 
akustycznych. Zaproponowany nadruk jest rekomendowanym środkiem służącym do ochrony 
ptaków przed kolizjami, wskazanym m. in. w publikacji „Poradnik projektowania przejść dla 
zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach” wydanej we współpracy
i pod patronatem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dodatkowo należy wskazać, że 
tożsame rozwiązania są rekomendowane w publikacji opracowanej przez Polskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków w 2012 r. (Adam Zbyryt) p t „Poradnik ochrony ptaków przed kolizjami 
z przezroczystymi ekranami akustycznymi oraz oknami budynków”.

W odniesieniu do zagadnień dotyczących ukształtowania systemu odwadniającego tory, 
TOP zgłosił uwagę, że „system odwadniający tory wra\ % ich podłożem powinien być tak ukształtowany, aby 
nachylenie ścian cembrowin, stanowiących obudowę kanałów, nie przekraczał kąta 309; uwaga ta dotyczy także 
dolnych c%gści studni odwadniających”. W decyzji warunek dotyczący ww. zagadnień został 
sformułowany w następujący sposób: „Aby nie tworsyć dodatkowych barier uniemożliwiających 
swobodne pt\emies%c%anie są, nie nalepy stosować umocnień rowów w postaci tyw. korytek krakowskich. Ponadto 
nalepy ^likwidować istniejące korytka na odcinku od km 161+900 do 162+700. ”

W związku z niespójnościami wynikającymi z raportu o oddziaływaniu na środowisko, 
dotyczącymi sposobu umocnienia rowów odwadniających, w piśmie z dnia 30 sierpnia 2013 r. 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wystąpił o dodatkowe wyjaśnienia w tym zakresie. 
W przedłożonej przez inwestora odpowiedzi z maja 2014 r. wskazano (str. 34 wyjaśnień), że 
w trakcie realizacji przedsięwzięcia do umocnienia rowów odwadniających nie będą stosowane 
głębokie korytka typu „krakowskiego”. Jednakże z uwagi na lokalne uwarunkowania 
hydrologiczne oraz konieczność sprawnego odprowadzania wód opadowych z terenu torowiska 
niezbędne jest umocnienie rowów otwartych. Rowy te zostaną umocnione korytkami płytkimi 
np. korytka typu GARA, EOG. Jak wskazano korytka te posiadają ścianki o łagodnym nachyleniu
i nie stanowią pułapki dla zwierząt.

Organ odwoławczy podziela stanowisko stowarzyszenia, że z zaskarżonej decyzji RDOŚ 
w Lublinie nie wynika, że organ I instancji wykluczył stosowanie w systemie odwodnieniowym 
(drenażowym) na przeznaczonej do modernizacji linii kolejowej korytek umocnionych przy 
użyciu prefabrykatów betonowych, których nachylenie ścian ma zbyt stromy charakter, 
co uniemożliwi przekraczanie obiektów odwodnieniowych przez płazy, gady i drobne ssaki. 
W związku z tym organ II instancji w punkcie 20 niniejszej decyzji uszczegółowił wskazany 
warunek precyzując, aby w miejscach planowanych odwodnień w postaci rowów, tam gdzie 
dopuszczają to przepisy techniczne i uwarunkowania hydrologiczne, stosować odwodnienia 
mające charakter rowów ziemnych. W przypadku konieczności umocnienia rowów przy użyciu 
prefabrykatów betonowych należy stosować płytkie korytka o nachyleniu ścianek pod kątem max. 
45°, o parabolicznym lub łukowym przekroju dna.

Odnosząc się do uwag skarżącego, że nachylenie ścian rowów nie może przekraczać 30°, 
należy wskazać, że zgodnie z publikacją „Poradnik ochrony płazów”, Kurek T., Rybacki M., 
Sołtysiak M., Bystra 2011 r. kąt nachylenia ścianek o wartości 45° w pełni umożliwia samodzielne 
wychodzenie płazów i przekraczanie liniowych obiektów odwodnieniowych. Generalny Dyrektor
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Ochrony Środowiska również przyjął tożsame stanowisko w tej sprawie. W związku 
z powyższym nie ma podstaw do wskazywania w decyzji by kąt nachylenia ściany rowów nie 
przekraczał 30°.

W odniesieniu do zagadnień związanych z wycinką drzew i krzewów Towarzystwo 
Ochrony Przyrody zgłosiło, że „ Wycinkę drzew i krzewów, 5Qvią%cmą z modernizacją i późniejszym 
■utrzymaniem (konserwacją) omawianego odcinka linii kolejowej’ należy p op row adz ić wyłącznie poza okresem 
lęgowym prawnie chronionych gatunków ptaków — czyli w czasie od 1 września do końca lutego; także na etapie 
eksploatacji przedsięwzięcia drzewa i krzewy, które będą musiały podlegać usunięciu (np. zpowodu ograniczenia 
przez nieb widoczności i j  lub zaistniałych kolizji z trakcją elektryczną) powinny być wycinane we ivskazanym 
powyżej terminie”. Uwzględniając tę propozycję RDOŚ w Lublinie w decyzji w punkcie II.6. lit. a 
zawarł następujący warunek: „Wszelkie prace związane K wycinką drzew należy wykonywać poza sezonem 
lęgowym ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia), Wskazany termin dotyczy wwnież realizacji 
wycinki drzew i krzewów wynikającej z prowadzenia prac konserwacyjnych na etapie eksploatacji inwestycji. 
Dopuszczę* się realizację wycinki w trakcie sezonu łęgowego po przeprowadzeniu kontroli osied lenia przez 
specjalistę ornitologa” W złożonym odwołaniu TOP uznał, że nałożone w decyzji warunki nie 
wypełniają zgłoszonych w tym zakresie postulatów, nie wskazał jednak konkretnie z jakimi 
założeniami tego warunku się nie zgadza.

Odnosząc się do powyższego, należy zauważyć, że okres, w którym wyłączono wycinkę 
drzew i krzewów ze względu na sezon lęgowy ptaków wskazany w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz termin zalecany przez TOP, są tożsame. Wycinkę wyłączono w terminie 
od 1 marca do 31 sierpnia, czyli zgodnie z zaleceniami stowarzyszenia powinna się ona odbywać 
w czasie od 1 września do końca lutego. Termin ten został dobrany przez organ I instancji, biorąc 
pod uwagę biologię poszczególnych gatunków ptaków, w tym okres budowy gniazda, składania
i wysiadywania jaj oraz wychowu piskląt. Określony termin zapewni spokojne odchowanie przez 
przedstawicieli awifauny potomstwa. Jednak pomimo wprowadzenia powyższego obostrzenia 
RDOŚ w Lublinie dopuścił realizację wycinki w okresie rozrodczym awifauny po 
przeprowadzeniu kontroli zasiedlenia przez specjalistę ornitologa. Mając na uwadze, że 
w warunku tym organ I instancji nie wskazał jaki jest cel kontroli ornitologicznej, warunek ten 
należało uznać za nieprecyzyjny. W związku z tym, aby skutecznie zabezpieczyć ornitofaunę 
przed możliwością negatywnego wpływu planowanej wycinki drzew i krzewów na etapie budowy, 
wyłączono prowadzenie wszelkich prac z tym związanych w sezonie lęgowym ptaków, poprzez 
wykreślenie zadania: „Dopuszcza się realizację wycinki w trakcie sezonu lęgowego po przeprowadzeniu 
kontroli zasiedlenia przez specjalistę ornitologa” (zmiana w punkcie II.6. litera a decyzji RDOŚ w 
Lublinie).

Ponadto odnosząc się do postulatu skarżącego, że ograniczenie związane z terminem 
wycinld powinno dotyczyć również etapu eksploatacji przedsięwzięcia, należy wskazać, że jest on 
nieuzasadniony. Dlatego też wykreślono z powyższego warunku ograniczenie z tym związane. 
Wynika to z faktu, że zagadnienia dotyczące usuwania drzew lub krzewów, które utrudniają 
widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo 
powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych reguluje art. 56 ustawy z dnia 28 marca 
2003 i\ o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.), Decyzję o usunięciu 
drzew lub krzewów wydaje starosta na wniosek zarządcy linii kolejowej, w celu wyeliminowania 
zagrożenia, jakie mogą one powodować dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Zatem jest to 
decyzja związana z utrzymaniem i eksploatacją istniejącej linii kolejowej, wydawana niezależnie od
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konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dodatkowo należy 
wyjaśnić, że uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów nie zwalnia inwestora 
z przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 627 ze zm.) dotyczących ochrony gatunkowej, w szczególności w zakresie 
zezwolenia na czynności podlegające zakazom, o jakich mowa w art. 56 tej ustawy. W sytuacji, 
gdy wycinka spowoduje płoszenie ptaków lub niszczenie ich siedlisk, gniazd lub lęgów, może się 
ona odbyć jedynie w przypadku uzyskania przez inwestora stosownego zezwolenia, o którym 
mowa powyżej.

Kolejna uwaga TOP zgłoszona w trakcie udziału społeczeństwa dotyczyła zagadnień 
związanych z gospodarowaniem odpadami. Stowarzyszenie wskazało, że „Odpady budowlane 
(np. ziemia i stary tłuczeń z nasypu na którym posadowione je s t  torowisko), które będą powstawać w trakcie 
realizacji omawianego przedsięwzięcia nie będą mogły być składowane, ani przetwarzane i/ łub gospodarczo 
wykorzystywane na terenach objętych obszarowymi formami ochrony przyrody, o których je s t  mowa w art. 6 ust. 1 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.” Natomiast warunek w decyzji RDOS 
w Lublinie uwzględniający powyższą uwagę został sformułowany w następujący sposób (punkt
11.42. decyzji RDOS w Lublinie): „W trakcie prac związanych z realizacją inwestycji, poza instalacjami
i urządzeniami, mogą być poddane odzyskowi odpady wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami 
(Dz- U- Nr 49, p oz  356), przy zachowaniu warunków określonych w ww. rozporządzeniu. Odzysk odpadów 
nie może być prowadzony na obszarach objętych formami ochrony przyrody.” W odwołaniu TOP 
zakwestionowało powyższy warunek jako nie w pełni uwzględniający postulaty stowarzyszenia 
dotyczące gospodarki odpadami, nie uzasadniło jednak, w czym upatruje wadliwości tego 
warunku.

Odnosząc się do powyższego w pierwszej kolejności należy zauważyć, że w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach warunki dotyczące gospodarowania odpadami zostały 
zawarte w punktach: II.2. oraz od 11.35. do 11.42. Niektóre z tych warunków adresat decyzji jest 
zobowiązany spełnić z uwagi na wymogi przepisów prawa. Chodzi w szczególności
o następujące warunki:
1) warunek zawarty w punkcie 11.35. decyzji, gdzie wskazano, że „Sposób postępowania 

Z wytworzonymi odpadami powinien być zgodny z przepisami o odpadach. ” ,
2) warunek zawarty w punkcie 11.39. decyzji, gdzie wskazano, że „Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest oraz sposób postępowania z odpadami zawierającymi azbest powinny odpowiadać wymogom 
określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. 
w sprawie sposobóiv i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania iiyrobów zawierających azbest 
(Dz U. Nr 71,p oz  649)”,

3) warunek zawarty w punkcie 11.40. decyzji, gdzie wskazano, że „Sposób postępowania z olejami 
odpadowymi powinien być zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy 
Z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi 
(Dz U. Nr 192,p oz  1968)”,

4) warunek zawarty w punkcie 11.41. decyzji, gdzie wskazano, że „Sposób postępowania z odpadami 
komunalnymi powinien być zgodny z regulaminami utrzymania czystości i porządku w gminach, w których 
odpady będą wytwarzane.” Zagadnienia te szczegółowo reguluje ustawa z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).
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Wpisywanie w sentencji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków, do 
których przestrzegania inwestor jest zobowiązany przepisami prawa, jest nie tylko zbędne, ale 
również, w przypadku zmiany przepisów, może doprowadzić do zobligowania wnioskodawcy do 
działania wbrew literze prawa. Ponadto formułując warunki środowiskowe, organ wydający 
decyzję nie może przytaczać brzmienia przepisów szczególnych. Oczywistym jest bowiem, 
że realizacja oraz funkcjonowanie danego przedsięwzięcia winny spełniać stosowne 
uwarunkowania w nich zawarte. Bezzasadne jest zatem powielanie warunków, których obowiązek 
spełnienia i tak wynika z norm prawnych. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach powinna 
zawierać szczegółowe uwarunkowania ustanawiane indywidualnie dla rozpatrywanego 
przedsięwzięcia w celu ograniczenia lub zapobiegania jego negatywnych oddziaływań na 
środowisko, na tle obowiązujących już przepisów szczegółowych.

Podobna sytuacja dotyczy punktów 11.34., IIL40. decyzji RDOS w Lublinie. W punkcie
II.34. decyzji określono, że „eksploatacja linii kolejowej nie może powodować przekroczeń 
standardów jakości środowiska poza terenem do którego zarządzający linią kolejową ma tytuł 
prawny”, natomiast w punkcie III.40. zawarto warunek, że „rozwiązania projektowe powinny 
gwarantować dotrzymanie standardów jakości powietrza i dopuszczalnego poziomu hałasu na 
terenach chronionych akustycznie”. Tutaj należy wyjaśnić, że powyższe zagadnienia reguluje 
art. 174 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 
ze zm.), dalej Poś, zatem punkty te należało uznać za nieuzasadnione, gdyż powielają warunki, 
których obowiązek spełnienia i tak wynika z obowiązujących norm prawnych.

W związku z powyższym warunki zawarte w punktach 11.34., II. 35., 11.39., 11.40., 11.41.,
III.40. decyzji RDOS w Lublinie, organ II instancji uchylił i w tym zakresie umorzył 
postępowanie organu I instancji.

Powyższe przesłania spowodowały również konieczność zmiany w punkcie VII. decyzji 
RDOS w Lublinie, które polegały na wykreśleniu z jego treści rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 
poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią 
tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 ze zm.). Niezbędne było również 
wykreślenie z powyższego warunku obowiązku wykonania pomiaru hałasu w środowisku w ciągu 
14 dni od rozpoczęcia eksploatacji modernizowanej linii kolejowej. Obowiązek ten wynika wprost 
z art. 175 ust. 3 i 4 ustawy Poś, który stanowi, że w razie przebudowy drogi, linii kolejowej, linii 
tramwajowej, lotniska lub portu, zmieniającej w istotny sposób warunki eksploatacji, zarządzający 
jest obowiązany do przeprowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii 
wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów. Obowiązek ten należy wypełnić 
najpóźniej w ciągu 14 dni od rozpoczęcia eksploatacji przebudowanego obiektu.

Z tych samych przyczyn niezbędna była zmiana brzmienia warunku zawartego w punkcie
11.42. decyzji, co do którego zastrzeżenia zgłosiło również TOP, gdzie przywołane zostało 
rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza 
instalacjami lub urządzeniami. Warunek ten w wyniku zmiany dokonanej przez organ 
odwoławczy otrzymał następujące brzmienie: „Odzysk odpadów po^a instalacjami lub urządzeniami, 
powstających w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie może być prowadzony na terenach objętych obszarowymi 
formami ochrony przyrody, o których jest mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody\ znajdujących się na przebiegu modernizowanej linii kolejowej. ”
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W uwagach złożonych przez TOP wskazano na wykluczenie możliwości składowania 
odpadów budowlanych powstających w trakcie realizacji przedsięwzięcia, jak również 
ich przetwarzania bądź gospodarczego wykorzystania, na terenach objętych obszarowymi 
formami ochrony przyrody. Odnosząc się do uwagi TOP w pierwszej kolejności należy wskazać 
na błędne zastosowanie pojęcie „składowanie”, które w świede ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) stanowi jedną z metod unieszkodliwiania odpadów. 
Tymczasowe przetrzymywanie odpadów winno zaś, zgodnie z wymogami ww. ustawy, być 
określane jako magazynowanie odpadów. Skarżący kwestionując powyższy warunek nie 
uzasadnił, w czym upatruje jego wadliwości. Dodatkowo należy zauważyć, że wnioski dotyczące 
wykluczenia możliwości magazynowania odpadów powstających w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia na terenach objętych obszarowymi formami ochrony przyrody zostały zawarte 
również w punkcie II.2. decyzji RDOS w Lublinie. W świetle powyższego należy uznać, że 
postulaty TOP dotyczące gospodarowania odpadami powstającymi w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia zostały uwzględnione w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zatem 
zarzuty skarżącego dotyczące gospodarowania odpadami są nieuzasadnione.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego należy stwierdzić, że wszystkie 
uwagi i wnioski zgłoszone przez TOP w trakcie udziału społeczeństwa zostały przez organ I 
instancji rozpatrzone. Sytuacja, w której organ administracji ustosunkował się do uwag w 
uzasadnieniu decyzji oznacza, że w pełni się z nimi zapoznał i rozpatrzył, uwzględniając zasadę 
prawdy obiektywnej, wynikającą z art. 7 kpa. Skarżący zakwestionował treść warunków 
dotyczących ukształtowania systemu odwadniającego tory, terminu wycinki drzew i krzewów oraz 
gospodarki odpadowej. Jednak tylko w stosunku do ukształtowania systemu odwadniającego 
wskazał konkretnie, z jakimi założeniami tego warunku się nie zgadza, natomiast w odniesieniu 
do pozostałych warunków nie uzasadnił wniesionych zarzutów, nie zaproponował również jak, 
według jego uznania, należy uzupełnić i uściślić kwestionowane warunki skarżonej decyzji. 
GDOS w ramach prowadzonego postępowania odwoławczego rozpatrzył zasadność 
wniesionych przez TOP uwag i wniosków oraz sposób ich uwzględnienia przez RDOS 
w Lublinie w wydanej decyzji. Niniejszą decyzją doprecyzowane zostały punkty: II.6. lit. a, 11.42.,
III.17. skarżonej decyzji. W wyniku zmian wprowadzonych przez organ odwoławczy 
wyeliminowana została wadliwość warunków decyzji, co do których zastrzeżenia zgłaszał 
również skarżący.

Ad. 3
W odwołaniu skarżący podniósł, że decyzja RDOS w Lublinie została wydana 

z odstąpieniem od nałożenia obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, pomimo zalecenia w tej sprawie wydanego przez jeden z organów 
współdziałających tj. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, 
jak również bez ustosunkowania się do tej okoliczności w uzasadnieniu decyzji, co zdaniem 
skarżącego narusza przepis art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, art. 85 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret drugi tej 
ustawy, oraz przepisy postępowania administracyjnego, określone w art. 7 i art. 77 § 1 kpa.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, jeżeli była przeprowadzona ocena 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę m.in. wyniki uzgodnień i opinii. Natomiast art. 85 ust. 2 
pkt 1 lit. b tiret drugi tej ustawy stanowi, że uzasadnienie decyzji o środowiskowych



uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów kpa, powinno zawierać 
w przypadku gdy została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
m.in, informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione opinie organu inspekcji sanitarnej.

jak wynika z akt sprawy, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, dalej 
PWIS w Warszawie, pismem z dnia 20 - marca 2012 r., znak: ZNS.9022.2.00012.2012.PN, 
SW.05171/2012, zaopiniował pozytywnie realizację przedsięwzięcia w zakresie wpływu na 
zdrowie i życie łudzi, wnioskując jednocześnie o uwzględnienie wymienionych w tej opinii 
warunków. W punkcie 2 ww. opinii wskazano, że na etapie projektu budowlanego zasadne jest 
przeprowadzenie ponownego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
danego przedsięwzięcia, uwzględniając szczegółowe rozwiązania projektowe i odpowiednie dla 
nich zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko. W uzasadnieniu 
podkreślono, że w ramach tej oceny należy szczegółowo rozpatrzeć lokalizację ekranów 
akustycznych oraz zastosowanie „cichego torowiska”. Pomimo takiego zalecenia w opinii PWIS 
w Warszawie, RDOS w Lublinie w punkcie IX. skarżonej decyzji odstąpił od nałożenia 
obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie 
uzyskiwania decyzji budowlanej. W uzasadnieniu wskazał (str. 22 i 43 skarżonej decyzji), że 
wniosku PWIS w Warszawie w tym zakresie nie uwzględniono z uwagi na to, że posiadane na 
etapie decyzji środowiskowej dane na temat przedsięwzięcia pozwalają ocenić jego oddziaływanie 
na środowisko.

Odnosząc się do zarzutów TOP w pierwszej kolejności należy zauważyć, że stanowisko 
organu inspekcji sanitarnej wydawane na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś ma charakter 
opinii, która jest niewiążąca dla organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Zatem RDOS w Lublinie miał prawo do zajęcia odmiennego stanowiska niż PWIS w Warszawie 
w kwestii ponownej oceny oddziaływania na środowisko, wskazując w uzasadnieniu przyczyny 
podjętego rozstrzygnięcia. Dlatego też nie można zgodzić się z twierdzeniem TOP, że pomimo 
odmiennego stanowiska organu inspekcji sanitarnej w zakresie ponownej oceny oddziaływania na 
środowisko, organ I instancji odstępując od tego obowiązku, nie odniósł się do tej okoliczności 
w uzasadnieniu decyzji. W świetle powyższych wyjaśnień zarzut naruszenia art. 80 ust. 1 pkt 1 
ustawy ooś, art 85 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret drugi ustawy ooś oraz w art. 7 i art. 77 § 1 kpa, należy 
uznać za nieuzasadniony.

Tym niemniej należy zgodzić się ze skarżącym, że w przedmiotowej sprawie zasadne było 
nałożenie obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko na etapie uzysldwania decyzji budowlanej. W związku z tym Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska uchylił punkt IX. skarżonej decyzji i w tym zakresie orzekł konieczność 
przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Organ II instancji stwierdził, że na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, 
koniecznym jest powtórne przeanalizowanie wpływu planowanej modernizacji linii kolejowej nr 7 
na stan klimatu akustycznego, w zakresie dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu na 
terenach podlegających ochronie akustycznej, znajdujących się w zasięgu oddziaływania linii 
kolejowej, przy uwzględnieniu rozwiązań technicznych, wynikających z projektu budowlanego. 
Z informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko sporządzonym dla planowanej 
inwestycji oraz jego uzupełnieniach, wynika, że lokalizacje, parametry ekranów akustycznych oraz 
wskazane odcinki zastosowania tzw. „cichego torowiska”, zostały określone orientacyjnie. W

36



raporcie zauważono, że lokalizacja ekranów względem linii kolejowej może ulec zmianie, 
ponieważ na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie dysponowano wszystkimi 
niezbędnymi informacjami np. o przebiegu infrastruktury podziemnej. W kilometrażu 
projektowanych odcinków ekranów nie uwzględniono przerw w zabezpieczeniach, jakie będą 
musiały zostać zastosowane w miejscach przejazdów, wiaduktów, budynków obsługi terenów 
kolejowych i innych elementów infrastruktury kolejowej. Szczegółowe rozwiązania techniczne, 
w tym dokładne określenie przerw w odcinkach ekranów akustycznych dla zapewnienia 
funkcjonalności linii kolejowej możliwe będzie dopiero na etapie projektu budowlanego.

Dodatkowo organ odwoławczy uznał, że na etapie ponownej oceny oddziaływania 
przedmiotowej inwestycji na środowisko powtórnej analizy wymaga także kwestia 
doprecyzowania zakresu prac koniecznych do wykonania przy poszczególnych obiektach 
mostowych oraz skali ich oddziaływania. Jak wskazano w przedłożonym przez inwestora 
uzupełnieniu z maja 2014 r. na obecnym etapie dokumentacji przedprojektowej określony został 
ogólny zakres prac na obiektach mostowych. Szczegółowy zakres działań koniecznych do 
wykonania w przypadku poszczególnych obiektów zostanie określony na etapie dalszych prac 
projektowych po wykonaniu badań geologicznych. W związku z powyższym przedstawiony w 
ramach postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakres prac 
planowanych do wykonania przy obiektach mostowych powinien zostać uszczegółowiony na 
etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Na etapie ponownej ooś należy doprecyzować zakres planowanej wycinki drzew, oraz 
skalę jej oddziaływania. Konieczność doprecyzowania zakresu planowanej wycinki na etapie 
ponownej oceny oddziaływania wynika z faktu, że oszacowanie dokładnej liczby drzew 
przeznaczonych do usunięcia będzie możliwe na etapie opracowywania dokumentacji 
projektowej i operatu dendrologicznego, który wskaże całość zieleni koniecznej do usunięcia oraz 
przeznaczonej do adaptacji.

Organ II instancji stwierdził, że w celu zapewnienia właściwej ochrony batrachofauny, 
w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko koniecznym jest powtórne 
przeanalizowanie jej rozmieszczenia i zweryfikowanie skuteczności zaproponowanych do jej 
ochrony działań minimalizujących i kompensujących, w tym dokładnej powierzchni oraz 
lokalizacji zbiorników kompensacyjnych, wskazanych w punkcie VI. skarżonej decyzji. 
Oszacowania powierzchni zniszczenia siedlisk płazów dokonano na podstawie posiadanej na tym 
etapie dokumentacji projektowej, która będzie podlegać uszczegółowieniu na dalszych etapach 
przygotowania przedsięwzięcia (koncepcja i projekt budowlany), w związku z tym kwestie te 
należy doprecyzować w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Wskazania przy 
tym wymaga, że konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań, które pozwolą 
uszczegółowić zakres oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na siedliska płazów
i zweryfikować przedstawione w decyzji działania minimalizujące i kompensujące. 
W uzupełnieniu z maja 2014 r. przedłożonym przez inwestora stwierdzono, że powierzchnie 
zaproponowanych zbiorników kompensacyjnych mogą na etapie dalszych prac projektowych ulec 
drobnej korekcie po uwzględnieniu wszystkich szczegółowych rozwiązań projektowych
i urządzeń niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania linii kolejowej. 
Dodatkowo z uwagi na fakt, że teren graniczący z modernizowaną linią kolejową w km 39+150- 
39+700 stanowi, zgodnie z przedłożonymi wyjaśnieniami z maja 2014 r., cenne miejsce rozrodu 
batrachofauny, konieczne było zapewnienie adekwatnych działań minimalizujących



oddziaływanie planowanej modernizacji na występujące tam gatunki, dlatego też w km 39+500- 
39+700 w wyniku zmian wprowadzonych przez organ II instancji został dodany przepust. Biorąc 
przy tym pod uwagę wątpliwości inwestora co do możliwości realizacji proponowanego 
przepustu, zasadne jest zweryfikowanie jego dokładnej lokalizacji oraz planowanych wymiarów 
przy uwzględnieniu możliwości technicznych, na etapie ponownej oceny oddziaływania na 
środowisko.

W celu zachowania istniejących warunków wodnych na siedliskach: torfowiska 
przejściowe i trzęsawiska (7140) oraz bory i lasy bagienne (91D0), stanowiących przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 Bagna Celestynowskie PLH140022, na planowanych do 
udrożnienia rowach przytorowych w km 40+600-41+200 oraz 43+800-44+300 zostaną 
wykonane stałe zastawia wskazane do realizacji w punkcie 11.23. decyzji RDOS w Lublinie, 
których zadaniem będzie zatrzymanie odpływu wody. Biorąc pod uwagę, że szczegółowe 
pomiary spadków terenu, nachylenia dna rowów oraz przepływu wód będą prowadzone na etapie 
opracowywania projektu budowlanego, w ramach ponownej oceny należy zaproponować 
szczegółowe rozwiązania w zakresie dokładnej lokalizacji oraz sposobu wykonania zastawek. 
Należy przy tym zwrócić uwagę, że wysokość piętrzenia powinna zostać tak dobrana, aby nie 
powodować obniżenia poziomu wód gruntowych a jednocześnie, aby odwodnienie torowiska 
było skuteczne.

Na etapie ponownej ooś niezbędne jest doprecyzowanie skali oddziaływań na siedliska 
przyrodnicze wrażliwe na zmiany stosunków wodnych planowanych rowów i systemów 
drenażowych. Biorąc pod uwagę, że szczegółowe pomiary spadków terenu, nachylenia dna 
rowów oraz przepływu wód będą prowadzone na etapie opracowywania projektu budowlanego, 
w ramach ponownej oceny należy zweryfikować oszacowane w ramach oceny oddziaływania na 
środowisko oddziaływanie planowanych do realizacji rowów i systemów drenażowych na 
zinwentaryzowane siedliska przyrodnicze wrażliwe na zmiany stosunków wodnych.

Ponadto biorąc pod uwagę, że szczegółowe informacje dotyczące warunków 
hydrogeologicznych terenu będą dostępne dopiero na etapie opracowywania projektu 
budowlanego, na etapie ponownej oceny należy wskazać dokładną lokalizację planowanych 
w ramach systemu odwodnienia zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych.

Zaznaczyć należy, że ponowna ocena oddziaływania na środowisko określona w niniejszej 
decyzji pozwoli na adekwatne, z punktu widzenia ochrony środowiska, doprecyzowanie 
warunków określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o pogłębioną 
wiedzę na temat realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 4 lipca 2014 r. ...................................................................... Przewodnicząca 
Koła Ligi Ochrony Przyrody „Celestynów”, w imieniu stowarzyszenia Liga Ochrony Przyrody 
oraz mieszkańców Celestynowa, złożyła uwagi i wnioski w trakcie trwającego udziału 
społeczeństwa. Złożone uwagi i wnioski stanowią protest przeciwko budowie wiaduktu 
drogowego oraz infrastruktury wokół niego przy ul. św. Kazimierza w Celestynowie, w ramach 
planowanej modernizacji linii kolejowej na terenie tej gminy.

Odnosząc się do powyższego, na wstępie należy wskazać, że wiadukt, którego zasadność 
realizacji została zakwestionowana, to zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, estakada drogowa w kilometrze 38+830 linii 
kolejowej.
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Wśród zgłoszonych przez LOP uwag i wniosków pojawiły się zarzuty, że decyzja RDOŚ 
w Lublinie została wydana bez udziału społeczności lokalnej Celestynowa oraz udostępnienia 
informacji o środowisku.

Odpowiadając na powyższe, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić różnice między 
zawiadamianiem stron a udziałem społeczeństwa w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 10 § 1 kpa, organy administracji publicznej 
obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed 
wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań. Obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu 
obejmuje fazę wszczęcia postępowania, fazę postępowania wyjaśniającego, fazę między 
zakończeniem postępowania wyjaśniającego a wydaniem decyzji. Strony postępowania mają więc 
możliwość zapoznawania się aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków w każdym stadium 
postępowania. Natomiast zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, jeżeli liczba stron postępowania
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, zastosowanie znajduje 
art. 49 kpa. Na podstawie tego przepisu strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych 
czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie łub w inny zwyczajowo 
przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak 
stanowi. W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. W przedmiotowym postępowaniu liczba stron 
przekraczała 20, w związku z powyższym były one zawiadamiane o wszelkich czynnościach 
organu I instancji w trybie art. 49 kpa.

Z akt sprawy wynika, że strony postępowania w gminie Celestynów, jak i w pozostałych 
miastach i gminach, na których terenie planowana jest realizacja przedsięwzięcia, były 
informowane o wszczęciu postępowania obwieszczeniem RDOŚ w Lublinie z dnia 8 stycznia 
2010 r. (w Urzędzie Gminy Celestynów wywieszonym od 20 stycznia 2010 r. do 4 lutego 2010 r.),
0 wystąpieniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
1 Warszawie o wydanie opinii o zakresie raportu obwieszczeniem z dnia 12 stycznia 2010 r. 
(w Urzędzie Gminy Celestynów wywieszonym od 20 stycznia 2010 r. do 4 lutego 2010 r.),
o wydanym postanowieniu o przeprowadzeniu postępowania dotyczącego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko obwieszczeniem z dnia 2 kwietnia 2010 r. (w Urzędzie Gminy 
Celestynów wywieszonym od 12 kwietnia 2010 r. do 29 kwietnia 2010 r.), o wydanym 
postanowieniu o zakresie raportu oraz zawieszeniu postępowania obwieszczeniem z dnia 
9 grudnia 2010 r. (w Urzędzie Gminy Celestynów wywieszonym od 17 grudnia 2010 t. 
do 31 grudnia 2010 r.), o wydanym postanowieniu o podjęciu postępowania obwieszczeniem z 
dnia 7 lutego 2011 r. (w Urzędzie Gminy Celestynów wywieszonym od 15 lutego 2011 r. 
do 1 marca 2011 r.), o wystąpieniu o opinię do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Lublinie i Warszawie obwieszczeniem z dnia 16 lutego 2012 r. (w Urzędzie Gminy 
Celestynów wywieszonym od 21 lutego 2012 r. do 7 marca 2012 r.), o możliwości zapoznania się 
z materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się co do jego treści przed wydaniem decyzji 
obwieszczeniem z dnia 9 maja 2012 r. (w Urzędzie Gminy Celestynów wywieszonym od 15 maja 
2012 r. do 30 maja 2012 r.), o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania 
obwieszczeniem z dnia 27 sierpnia 2012 r. (w Urzędzie Gminy Celestynów wywieszonym od 3 
września 2012 r. do 18 września 2012 r.), o wydanym postanowieniu o nadaniu decyzji rygoru 
natychmiastowej wykonalności obwieszczeniem z dnia 18 września 2012 r. (w Urzędzie Gminy

39



Celestynów wywieszonym od 24 września 2012 r. do 8 października 2012 i\), o wniesionym 
odwołaniu obwieszczeniem z dnia 12 października 2012 r. (w Urzędzie Gminy Celestynów 
wywieszonym od 22 października 2012 r. do 6 listopada 2012 r.). Doręczenie ww. obwieszczeń 
stronom postępowania organ I instancji zapewnił poprzez przekazanie ich w trybie art. 49 kpa, 
do urzędów miast i gmin, przez których tereny przebiega modernizowana linia kolejowa, z prośbą
0 ich obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty. Obwieszczenia były również wywieszone na 
tablicy ogłoszeń w RDOS w Lublinie oraz udostępnione w na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej tego urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w RDOS w Warszawie.

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 79 ust 1 ustawy ooś, przed wydaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość 
udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 33 ustawy ooś, organ właściwy do wydania tej 
decyzji, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości m.in. informacje o: przystąpieniu 
do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wszczęciu 
postępowania, przedmiocie decyzji, organie właściwym do wydania decyzji, możliwości i sposobie 
składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania, organie 
właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. Ponadto organ właściwy do wydania decyzji podaje 
do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej 
treścią. Z akt sprawy wynika, że obowiązek dotyczący zapewnienia w postępowaniu udziału 
społeczeństwa został zrealizowany obwieszczeniem RDOS w Lublinie z dnia 17 lutego 2012 r., 
które zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia w urzędach 
miast i gmin, przez których tereny przebiega modernizowana linia kolejowa bądź w inny sposób 
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (w Urzędzie Gminy Celestynów wywieszonym 
od 20 lutego 2012 r. do 28 marca 2012 r.). Obwieszczenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w 
RDOS w Lublinie oraz udostępnione w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tego Urzędu 
oraz na tablicy ogłoszeń w RDOS w Warszawie. Natomiast informacja o wydanej decyzji
1 możliwości zapoznania się z jej treścią została podana do publicznej wiadomości 
obwieszczeniem z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Tym samym uznać należy, że zarówno strony postępowania, jak również przedstawiciele 
zainteresowanej społeczności mieli możliwość uczestnictwa w procedurze wydawania zaskarżonej 
decyzji oraz zapoznania się z treścią wniosku, raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz 
decyzji. Zatem zarzut o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla linii kolejowej 
nr 7 bez udziału społeczności lokalnej Celestynowa oraz braku udostępnienia informacji
0 środowisku nie znajduje potwierdzania w aktach sprawy.

Dodatkowo stowarzyszenie w swoich pismach zwraca uwagę na brak konsultacji ze 
strony PKP PLK S.A. planów lokalizacji estakady z mieszkańcami Celestynowa oraz 
nieudostępnianie informacji w tym zakresie przez inwestora. Odnosząc się do powyższego, organ 
wyjaśnia, że „konsultacje społeczne” nie są regulowane ustawą ooś. Konsultacje społeczne 
rozumiane jako spotkania informacyjne ze społecznością lokalną, jakie może przeprowadzać 
inwestor, nie są w żaden sposób powiązane z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dokonywanym w trakcie tej procedury 
wyłożeniem do wglądu dokumentacji sprawy oraz umożliwieniem społeczeństwu składania uwag
1 wniosków. Konsultacje społeczne inwestora zależą tylko i wyłącznie od jego woli, a ich 
przeprowadzenie nie jest normowane żadnymi przepisami prawa. Należy uznać, że zarzuty w tym

40



zakresie są bezzasadne, odnoszą się bowiem do kwestii pozostających poza kompetencjami 
tutejszego organu.

W złożonych uwagach i wnioskach LOP zakwestionowana została możliwość 
usytuowania w centrum gminy wiaduktu ze względu na uwarunkowania geologiczne tych terenów 
oraz fakt, że obszar ten stanowi tereny zalewowe. Odnosząc się do powyższych uwag, należy 
wyjaśnić, że zagadnienia techniczne i konstrukcyjne związane z możliwością posadowienia w km 
38+830 estakady ze względu na właściwości geotechniczne gruntów są poza zakresem 
niniejszego postępowania. Zagadnienia te są regulowane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) i będą rozpatrywane na etapie uzyskiwania 
decyzji budowlanych.

Dodatkowo należy wskazać, że organ ochrony środowiska nie posiada kompetencji 
uprawniających go do wprowadzania zmian koncepcyjnych w przedsięwzięciu stanowiącym 
przedmiot oceny oddziaływania na środowisko. Należy mieć na uwadze, że postępowanie w 
przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek 
podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia (art. 73 ust. 1 ustawy ooś). Zatem należy 
uznać, że to inwestor proponuje warianty, w jakich może być zrealizowane przedsięwzięcie. Rolą 
organu ochrony środowiska jest natomiast ocena zaproponowanych rozwiązań pod kątem 
warunków i wymagań środowiskowych. Organ, analizując dokumentację zgromadzoną w trakcie 
prowadzonego postępowania, w tym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
wskazuje wariant dopuszczony do realizacji i określa dla niego warunki, których spełnienie 
pozwoli na ochronę środowiska w zasięgu bezpośredniego oddziaływania planowanej inwestycji. 
Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 
dnia 23 lutego 2011 r. , sygn. akt II OSK 2516/10, w którym wskazano, że „ (...) rolą organu 
rozstrzygającego w sprawie uwarunkowań środowiskowych je s t  ocena dopuszczalności objętej wnioskiem inwestycji 
pod  względem wymagań środowiskowych. Organ ten określa warunki korzystania z zasobów środowiskowych dla 
inwestycji sprecyzowanej we wniosku, o którego zakresie decyduje wnioskodawca. ( ...)  organ, nie posiada 
kompetencji do rozstrzygania w zakresie zaproponowanych rozwiązań technicznych, komunikacyjnych, objętej 
wnioskiem inwestycji drogowej czy też j ej  przebiegu. Poddaje własnej ocenie z zakresu ochrony środowiska 
skonkretyzowaną we wniosku inwestycję, której dotyczy dołączona do wniosku dokumentacja, opierając się na 
wynikach raportu oceny oddziaływania na środowisko opracowanego dla inwestycji o określonych parametrach 
technicznych. ”. W przedmiotowej sprawie organ ochrony środowiska uznał możliwość realizacji 
wariantu zaproponowanego przez inwestora, biorąc pod uwagę jego oddziaływanie zarówno na 
środowisko, jak i na warunld życia lokalnej społeczności. Dokonanie rozstrzygnięcia co do 
prawidłowości rozwiązań funkcjonalnych planowanej modernizacji linii kolejowej na terenie 
Celestynowa, czyli w tym przypadku uzasadnienia potrzeby budowy estakady, wykracza poza 
kompetencje GDOS. Zatem podniesione w tym zakresie zarzuty należy uznać za nieuzasadnione.

Odnosząc się do zarzutów dotyczących zagrożeń, jakie mogą powstać w wyniku 
eksploatacji estakady, związanych z wypadkami na tym obiekcie, należy wskazać, że wymagania 
techniczno — budowlane w zakresie projektowania i budowy obiektów budowlanych regulują 
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). 
Tutaj należy wskazać chociażby rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 ze zm.), czy też rozporządzenie 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków



technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 ze zm.). Zatem kompetencje w tym zakresie należą do 
organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Zarzut 
podnoszony przez LOP należy uznać za niezasadny.

Nie jest rolą organu (ani RDOS w Lublinie, ani GDOS) analiza zasadności realizacji 
planowanego przedsięwzięcia i ocena zasadności podjęcia inwestycji, funkcjonalności
i prawidłowości przyjętych przez inwestora założeń projektowych nie leży w kompetencji 
żadnego z ww. organów.

Odnosząc się do kwestii lokalizacji estakady w Celestynowie oraz jej negatywnego 
oddziaływania na środowisko, należy wyjaśnić, że w raporcie o oddziaływaniu na środowisko 
omówiono wpływ modernizowanej linii kolejowej na poszczególne elementy środowiska, łudzi 
oraz zabytki, przy uwzględnieniu przyjętych przez inwestora rozwiązań lokalizacyjnych, 
projektowych, technicznych i technologicznych, a także określono szereg działań mających na 
celu zapobieganie oraz minimalizowanie ewentualnego negatywnego wpływu inwestycji na 
środowisko oraz zdrowie i życie ludzi. Celem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 
ocena wpływu przedsięwzięcia w kształcie i zakresie zaproponowanym przez inwestora, a nie 
określanie tego zakresu.

W zakresie, w jakim stowarzyszenie LOP domagało się od inwestora przedstawienia 
informacji o „przedprojekcie” modernizacji linii kolejowej nr 7 w Celestynowie, z danymi 
technicznymi połączonymi z historią zmian wprowadzanych do projektu od roku 2009 r., żądanie 
zostało przekazane do PKP PLK S.A. pismem z dnia 15 łipca 2014 r., znak: DOOS- 
oall.4201.2.2012.mk.l 1. W dniu 25 lip ca 2014 r. z inicjatywy inwestora w jego siedzibie odbyło 
się spotkanie z udziałem Wójta Gminy Celestynów, sołtys Celestynowa, przewodniczącej LOP 
„Celestynów” oraz przedstawicieli mieszkańców, którego celem było przybliżenie mieszkańcom 
tej miejscowości informacji o projekcie modernizacji linii kolejowej na ich terenie. Pismem z dnia
4 sierpnia 2014 r., znak: IOS5a-4425-3.24/14, inwestor przekazał kopię notatki służbowej z ww. 
spotkania. Ponadto przekazano informację, że w dniu 30 łipca 2014 r. w Urzędzie Gminy 
Celestynów odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami.

Pismem z dnia 4 sierpnia 2014 r. stowarzyszenie LOP przesłało dodatkowe uwagi 
dotyczące przeprowadzonej przez PKP wycinki drzew i krzewów rosnących w sąsiedztwie linii 
kolejowej na podstawie decyzji Starosty Otwockiego Nr 45/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r., znak:
S.RLiOS.613.224.2011/2012.DM, na terenie gminy Celestynów oraz decyzji Starosty Otwockiego 
Nr 301/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., znak: S.OŚ.II.613.80.2012.DM, na terenie gmin: Kołbiel
i Celestynów. W piśmie tym zwrócono uwagę, że powyższe prace wykonano w maju 2013 r.
i czerwcu 2014 r., czyli w pełni sezonu lęgowego awifauny, co doprowadziło do zniszczenia 
siedlisk rozrodczych ptaków. Dodatkowo stowarzyszenie domaga się informacji w zakresie 
uzyskania przez inwestora zezwolenia na czynności podlegające zakazom, o jakich mowa 
w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jak również informacji 
dotyczącej terminu obowiązywania ww. decyzji Starosty Otwockiego.

jak  już wspomniano wcześniej, zagadnienia związane z usuwaniem drzew lub krzewów, 
które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń 
kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych reguluje ustawa o 
transporcie kolejowym. Decyzję o usunięciu drzew łub krzewów wydaje starosta na wniosek 
zarządcy linii kolejowej, w celu wyeliminowania zagrożenia, jalde mogą one powodować dla



bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Zatem jest to decyzja związana z utrzymaniem i eksploatacją 
istniejącej linii kolejowej, wydawana niezależnie od konieczności uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów nie 
zwalnia inwestora z przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących ochrony 
gatunkowej, w szczególności w zakresie zezwolenia na czynności podlegające zakazom, o jakich 
mowa w art. 56 tej ustawy. W sytuacji, gdy wycinka spowoduje płoszenie ptaków lub niszczenie 
ich siedlisk, gniazd lub lęgów, może się ona odbyć jedynie w przypadku uzyskania przez 
inwestora stosownego zezwolenia, o którym mowa powyżej.

Wobec powyższego kwestie zgłoszone w piśmie LOP dotyczące przeprowadzonej 
wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków wykraczają poza zakres niniejszego postępowania, 
dotyczą bowiem prac związanych z bieżącym utrzymaniem istniejącej linii kolejowej nr 7, a nie 
prac związanych z planowaną modernizacją. Ponadto wyjaśniam, że organem właściwym do 
wypowiadania się na temat zagadnień dotyczących wskazanych na wstępie decyzji na usunięcie 
drzew, jest Starosta Otwocki.

Po przeanalizowaniu zarzutów postawionych w odwołaniu oraz uwag i wniosków 
zgłoszonych w ramach udziału społeczeństwa, organ II instancji nie znalazł podstaw do 
uchylenia decyzji RDOŚ w Lublinie z dnia 27 sierpnia 2012 r. o środowiskowych 
uwarunkowaniach i skierowania sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Pismem z dnia 8 lipca 2013 r., znak: IROS2-441-3/2013, inwestor — PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. złożył wniosek o umorzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach w części dotyczącej odcinka Lublin (Świdnik) km 189+000 — granica państwa.
O złożonym wniosku zostały poinformowane strony postępowania, jak również społeczeństwo 
(zawiadomienie GDOŚ z dnia 18 czerwca 2014 r., obwieszczenie GDOŚ z dnia 17 czerwca 
2014 r.). Żadna ze strony nie złożyła zastrzeżeń co do możliwości umorzenia postępowania 
w powyższym zakresie. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, przyjmując argumentację 
inwestora o zmianach w planach inwestycyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na najbliższe 
lata i wobec braku zamiaru realizacji inwestycji na wskazanym odcinku w terminie, w którym 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach mogłaby stanowić podstawę do uzyskania decyzji 
inwestycyjnych, przychylił się do powyższego wniosku i niniejszą decyzją umorzył postępowanie
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w części dotyczącej odcinka Lublin 
(Świdnik) km 189+000 — granica państwa. W związku z tym niniejszą decyzją z warunków decyzji 
RDOŚ w Lublinie usunięty został ww. odcinek linii kolejowej. W tym celu organ II instancji 
uchylił i orzekł na nowo warunki decyzji wykreślając kilometraż linii kolejowej podlegający 
umorzeniu tj. punkty: I., II.2 lit  a, H.3., H.5., H.6., 11.13., 11.15., III.l.l., III.1.2., III.1.3., III.16.,
111.22., III.29., III.30., III.34., 111.36., 111.37., VII., X., decyzji RDOŚ w Lublinie. Dodatkowo 
organ uchylił i orzekł na nowo treść załącznika do decyzji, w którym zawarto charakterystykę 
przedsięwzięcia. Ze względu na fakt, że organ I instancji dosyć ogólnie określił zakres prac 
planowanych w ramach przedsięwzięcia, niezbędne było również uszczegółowienie 
charakterystyki przez organ odwoławczy. Natomiast warunki decyzji dotyczące wyłącznie 
odcinka od km 189+000 do granicy państwa zawarte w punktach II.7., 111.15., III. 18., III.23.,
111.24., III.31., 111.35. decyzji RDOŚ w Lublinie zostały uchylone a postępowanie organu I 
instancji w tym zakresie umorzone.
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Mając na uwadze, że kompetencje orzecznicze organu odwoławczego nie sprowadzają się 
tylko do kontroli zasadności zarzutów podniesionych w stosunku do decyzji organu I instancji, 
lecz do całościowej analizy akt sprawy oraz kontroli merytorycznej rozstrzygnięcia organu I 
instancji, organ II instancji, badając sprawę, dostrzegł uchybienia w decyzji Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 27 sierpnia 2012 r., wymagające skorygowania, 
wobec czego uchylił niektóre punkty decyzji organu I instancji i w to miejsce orzekł na nowo ich 
brzmienie lub umorzył postępowanie w tym zakresie, co zostało dokonane w sentencji niniejszej 
decyzji oraz w niej uzasadnione.

W punkcie 4 niniejszej decyzji organ II instancji uchylił literę a w punkcie II.2. decyzji 
RDOŚ w Lublinie i w tym zakresie orzekł.

Zmiana wprowadzona w punkcie II.2. litery a polega przede wszystkim na wykreśleniu 
z warunków decyzji odcinka linii kolejowej od km 189+000 do granicy państwa z uwagi na 
uwzględnienie wniosku inwestora o umorzenie postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach w tej części. Dodatkowo niezbędna była korekta 
kilometraża polegająca na usunięciu odcinka od lun 0+000 do 4+600, ponieważ wniosek
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy odcinka linii kolejowej 
od km 4+600.

W punktach 5 i 6 niniejszej decyzji organ II instancji uchylił punkty II.3. i II.4. decyzji 
RDOŚ w Lublinie i w tym zakresie orzekł.

Doprecyzowanie warunku określonego w punkcie II.3. oraz II.4. decyzji pozwoli 
zapewnić nadzór wykwalifikowanych specjalistów w zakresie fitosocjologii oraz hydrologii, na 
etapie realizacji przedsięwzięcia. Zagwarantuje to odpowiednią jakość kontroli i ograniczy 
możliwość negatywnego wpływu na najbardziej narażone na negatywne oddziaływanie 
przedsięwzięcia siedliska we wskazanym kilometrażu. Warunki nałożone niniejszą decyzją, jak 
również decyzją organu I instancji wymagają stałej weryfikacji, uzgodnień i nadzoru specjalistów, 
celem zapewnienia właściwej realizacji przedsięwzięcia, w sposób likwidujący wszelkie 
pojawiające się zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Specjalistyczny nadzór zapewni więc 
właściwe wypełnienie obowiązków nałożonych w decyzji oraz ochronę poszczególnych 
elementów środowiska w trakcie realizacji inwestycji. Z uwagi na zapewnienie właściwej ochrony 
wskazanych siedlisk rozszerzono również katalog działań których nie można prowadzić 
w ich granicach. Dodatkowo ze względu na wynikającą z dokumentacji możliwość ingerencji w 
siedlisko łęgu olszowo -  jesionowego około km 58+896, związanej z przebudową drogi, 
wskazano, by prace ciężkiego sprzętu ograniczyć do minimum.

W punkcie 8 niniejszej decyzji organ II instancji uchylił punkt II.6. decyzji RDOŚ 
w Lublinie i w tym zakresie orzekł.

Zmiana litery a w punkcie II.6. decyzji została szczegółowo omówiona w odpowiedzi na 
zarzuty 1 i 2 (str. 32, 33 niniejszej decyzji).

Zmiana brzmienia litery b w punkcie II.6. decyzji RDOŚ w Lublinie, w którym wskazano, 
że „wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić w odległości do 15 m od projektowanej osi torów 
oraz w miejscach lokalizacji nowych dróg równoległych, systemów odwodnienia i urządzeń 
technicznych”, była konieczna ze względu na fakt, że zagadnienia związane z usuwaniem drzew 
lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają 
eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych



szczegółowo reguluje art. 56 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 
2008 r. 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 (Dz. U. Nr 153, poz. 955 ze zm.). Zgodnie z § 1 tego rozporządzenia na 
gruntach położonych w sąsiedztwie Unii kolejowej drzewa i krzewy mogą być usytuowane 
w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego. Zatem warunek określony 
w punkcie II.6. litera b decyzji RDOS w Lublinie należało uznać za nieuzasadniony, gdyż powiela 
warunki, których obowiązek spełnienia i tak wynika z obowiązujących norm prawnych. W 
punkcie tym w brzmieniu nadanym po zmianie przez organ II instancji wprowadzono warunek, 
który ograniczył prowadzenie prac z użyciem ciężkiego sprzętu w pobliżu wszystkich ważnych 
siedlisk rozrodczych chronionych gatunków płazów, wskazanych w przedłożonym przez 
inwestora uzupełnieniu z maja 2014 r. Punkt ten zobowiązuje również do prowadzenia w 
podanym kilometrażu prac budowlanych poza okresem rozrodu płazów, co służy maksymalnemu 
zapewnieniu ochrony zinwentaryzowanych gatunków.

Korekta w punkcie II.6. litery d decyzji RDOS w Lublinie, w brzmieniu nadanym po 
zmianie przez organ II instancji, ograniczyła prowadzenie prac na odcinku od km 155+150 do 
155+350 do okresu od 15 sierpnia do 10 kwietnia, aby w sposób maksymalny zapewnić ochronę 
kolonii jaskółki brzegówki, biorąc pod uwagę okres lęgu oraz wychowania piskląt tego gatunku.

Zmiana brzmienia w punkcie II.6. litery e wynikała z konieczności usunięcia warunków 
dotyczących odcinka linii kolejowej od km 189+000 do granicy państwa z uwagi 
na uwzględnienie wniosku inwestora o umorzenie postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach w tej części. W punkcie tym w brzmieniu nadanym po 
zmianie przez organ II instancji, uszczegółowiono kwestie związane z przenoszeniem płazów, 
z uwagi na likwidację zbiorników stanowiących ich miejsca rozrodu w podanym kilometrażu oraz 
ewentualną niwelację zagłębień wypełnionych wodą, będących potencjalnym miejscem 
występowania płazów.

W punkcie 9 niniejszej decyzji organ II instancji uchylił punkt II.9. decyzji RDOS 
w Lublinie i w tym zakresie orzekł.

Poprzez zmianę brzmienia punktu II.9. decyzji RDOS w Lublinie uszczegółowione 
zostały kwestie dotyczące miejsc koniecznych do zabezpieczenia przed wpadaniem do nich 
płazów i innych drobnych zwierząt. Wskazano ponadto parametry jakie muszą spełniać 
zaproponowane płotki lub siatki, aby właściwie pełnić swoją rolę. Dyspozycja by wszelkie prace 
związane z przenoszeniem zwierząt były wykonywane pod nadzorem specjalisty herpetologa, 
zagwarantuje odpowiednią jakość nadzoru oraz właściwe wypełnienie obowiązków nałożonych w 
decyzji.

W punkcie 10 niniejszej decyzji organ II instancji uchylił punkt 11.11. decyzji RDOS 
w Lublinie i w tym zakresie orzekł. Doprecyzowanie powyższego warunku pozwoli zapewnić 
nadzór wykwalifikowanych specjalistów w zakresie fitosocjologii, ornitologii, herpetologii oraz 
chiropterologii. Zagwarantuje to odpowiednią jakość kontroli i ograniczy możliwość 
negatywnego wpływu na najbardziej narażone na negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia 
gatunki zwierząt oraz ich siedliska. Ponadto podkreślenia wymaga, że warunki nałożone decyzją 
RDOS w Lublinie, jak również niniejszą decyzją, wymagają stałej weryfikacji, uzgodnień i
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nadzoru specjalistów z ww. dziedzin, celem zapewnienia właściwej realizacji przedsięwzięcia, w 
sposób likwidujący wszelkie pojawiające się zagrożenia dla środowiska. Specjalistyczny nadzór 
zapewni więc właściwe wypełnienie obowiązków nałożonych w decyzji oraz ochronę 
poszczególnych elementów środowiska w trakcie realizacji i późniejszego funkcjonowania 
inwestycji. W omawianym warunku wykreślono zapis: „w przypadku wydanych decyzji 
administracyjnych z zakresu ochrony gatunkowej, nadzorem należy objąć ich wykonanie”, gdyż 
nie można w warunkach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nakładać obowiązków 
dotyczących działań, które mogą wynikać i są uzależnione od rozstrzygnięć innych postępowań, 
w tym postępowań z zakresu ochrony gatunkowej.

W punkcie 13 niniejszej decyzji organ II instancji uchylił punkt 11.23. decyzji RDOŚ 
w Lublinie i w tym zakresie orzekł. Punkt 11.23. decyzji należało uchylić, gdyż wynika on wprost 
z obowiązujących przepisów prawa i jego wpisywanie w sentencji decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach jest zbędne. Dodatkowe wyjaśnienia przedłożone przez inwestora pozwoliły 
na wprowadzenie rozwiązań minimalizujących, w postaci stałych zastawek na rowach 
przytorowych, w celu zachowania istniejących warunków wodnych na siedliskach: torfowiska 
przejściowe i trzęsawiska (7140) oraz bory i lasy bagienne (9IDO), stanowiących przedmiot 
ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Bagna Celestynowskie PLH140022, w km 
40+600-41+200 oraz 43+800-44+300. Ponadto uznano za konieczne zobowiązanie do 
prowadzenia powyższych prac pod nadzorem fitosocjologa, hydrologa oraz herpetologa, których 
zadaniem będzie bieżące kontrolowanie sposobu ich wykonywania oraz reagowanie w sytuacji 
pojawienia się nieprzewidzianego zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

W punkcie 16 niniejszej decyzji organ II instancji uchylił punkt III. 1.1. decyzji RDOŚ 
w Lublinie i w tym zakresie orzekł. Na podstawie przedłożonych przez inwestora wyjaśnień 
pismem z dnia 14 maja 2014 r. z ww. punktu decyzji RDOS w Lublinie wykreślono dwa przejścia 
dla zwierząt dużych zlokalizowane w km 25+266 oraz w km 64+152 linii kolejowej, gdyż z uwagi 
na zagospodarowanie terenu w bezpośrednim otoczeniu istniejących obiektów mostowych oraz 
gatunki zinwentaryzowane w rejonie inwestycji nie było uzasadnienia dla rozbudowy tych 
obiektów do pełnienia funkcji przejść dla dużych zwierząt. We wskazanej lokalizacji będą 
przejścia dla zwierząt średnich.

W punkcie 17 niniejszej decyzji organ II instancji uchylił punkt III. 1.2. decyzji RDOŚ 
w Lublinie i w tym zakresie orzekł.

Na podstawie przedłożonych przez inwestora wyjaśnień pismem z dnia 14 maja 
2014 r., z powyższego punktu wykreślono przejścia w km 51+625, w km 62+405 oraz w km 
77+420 linii kolejowej, gdyż z uwagi na zagospodarowanie terenu w bezpośrednim otoczeniu 
istniejących obiektów (wiadukt kolejowy, przepusty) oraz gatunki zinwentaryzowane w rejonie 
przedsięwzięcia, nie było uzasadnienia dla rozbudowy tych obiektów do pełnienia funkcji przejść 
dla średnich zwierząt. We wskazanej lokalizacji będą przejścia dla zwierząt małych, 
zinwentaryzowanych na danym terenie, które zagwarantują zachowanie tras lokalnych migracji.

Przy zmianie w pkt III. 1.2. decyzji RDOŚ w Lublinie dodano dwa przejścia tj. w km 
25+266 oraz 64+152 linii kolejowej, które w decyzji RDOŚ w Lublinie były wskazane jako 
przejścia dla dużych zwierząt. W oparciu o przedstawione przez inwestora informacje organ II 
instancji uznał, że wskazane w uzupełnieniu zmiany warunków środowiskowych uzasadniają 
lokalizacje na tym terenie przejść dla średnich, nie zaś dla dużych zwierząt.



Ponadto zmianie uległy parametry przejścia w km 121+969. W przedłożonym 
uzupełnieniu inwestor wykazał, że nie jest możliwe zachowanie wskazanej w zaskarżonej decyzji 
wysokości przejścia równej 4 m. Po przeanalizowaniu zakładanego i możliwego zakresu prac przy 
obiekcie w trakcie modernizacji linii kolejowej zaproponowano zmianę wymiarów obiektu — 
wysokość w strefie dostępnej dla zwierząt — 3 m i szerokość stref dla zwierząt po obu stronach 
rzeki po 3 m. W ocenie organu II instancji przedstawione wymiary przejścia są wystarczające, aby 
zapewnić migrację gatunków zwierząt występujących na tym terenie.

Zmianie uległy również parametry przejścia w km 157+377. Inwestor w ramach 
złożonych wyjaśnień zaproponował poszerzenie omawianego przejścia do 3,5 m, aby przejście 
miało odpowiedni współczynnik ciasnoty i mogło efektywnie pełnić swoją rolę, co należy uznać 
za zasadne i wystarczające.

Dodatkowo zmiana w punkcie III.1.2. litery 1 polegała na doprecyzowaniu zapisu 
dotyczącego parametrów przejścia dla zwierząt średnich w km 172+714.

W punkcie 18 niniejszej decyzji organ II instancji uchylił punkt III.1.3. decyzji RDOS 
w Lublinie i w tym zakresie orzekł.

Do przejść wymienionych w punkcie III.1.3. decyzji RDOŚ w Lublinie dodano cztery 
przejścia dla małych zwierząt w km 39+500-39+700, 51+625, 62+405 oraz 77+420. Przejścia 
w km 51+625, 62+405 oraz 77+420 w zaskarżonej decyzji zostały wskazane jako przejścia dla 
średnich zwierząt. W odniesieniu do przejścia w km 51+625 zmianę kwalifikacji przejścia 
uzasadnia fakt, że podane przez inwestora parametry nie spełniały wymagań przejść dla zwierząt 
średnich, a drożność korytarza migracyjnego w tym miejscu zastanie zachowana z uwagi na 
lokalizację w km 52+546 przejścia dla dużych zwierząt. Lokalizacja w podanym kilometrażu 
przejścia dla małych zwierząt zapewni możliwość migracji występującym na tym terenie 
gatunkom mającym mniejszy zasięg migracyjny. W km 62+405 oraz 77+420, z uwagi na 
zagospodarowanie terenu w bezpośrednim otoczeniu przejścia oraz gatunki zinwentaryzowane w 
rejonie przedsięwzięcia, nie było uzasadnienia dla budowy przejść dla średnich zwierząt. Przejście 
w km 39+500-39+700 zostało dodane z uwagi na fakt, że teren graniczący z modernizowaną linią 
kolejową w km 39+150-39+700 stanowi, zgodnie z przedłożonymi wyjaśnieniami, cenne miejsce 
rozrodu batrachofauny, konieczne było więc zapewnienie adekwatnych działań minimalizujących 
wskazane oddziaływanie planowanej modernizacji na występujące tam gatunki. Biorąc przy tym 
pod uwagę wątpliwości inwestora co do możliwości realizacji proponowanego przepustu w 
powyższej lokalizacji, zasadne jest zweryfikowanie jego dokładnej lokalizacji oraz planowanych 
wymiarów na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w zależności od możliwości 
technicznych.

Dodatkowo odnosząc się do zmian wprowadzonych w punktach III.1.1. — III.1.3. należy 
podkreślić, że wskazane zostały minimalne wymiary zaprojektowanych przejść dla zwierząt 
gwarantujące ich skuteczność, natomiast ostateczne parametry zostaną przedstawione na etapie 
ponownej oceny oddziaływania na środowisko, po przeprowadzeniu badań geologicznych
i przeanalizowaniu wszystkich możliwości technicznych. Ponadto wykreślono przejścia 
planowane od km 189+000, z uwagi na uwzględnienie wniosku inwestora o umorzenie 
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w części dotyczącej km od 
189+000 do granicy państwa.

W punkcie 23 niniejszej decyzji organ II instancji uchylił punkt III.29. decyzji RDOS 
w Lublinie i w tym zakresie orzekł.



Zmiana brzemienia punktu II 1.29. decyzji RDOŚ w Lublinie wynikała z konieczności 
dokonania korekty warunku dotyczącego realizacji szczelnego systemu odwodnienia na odcinku 
od km 80+150 do km 91+950, którego realizacja została nałożona ze względu na niekorzystne 
warunki geologiczne tj. na obszarach o bardzo wysokim i wysokim stopniu zagrożenia wód 
podziemnych, z uwagi na brak nadkładu izolującego przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi.

W tabeli 1 zatytułowanej „Odcinki linii kolejowej, na których roŵ y odwadniające 
powinny zostać uszczelnione” na str. 7 aneksu do raportu o oddziaływaniu na środowisko 
z sierpnia 2011 r. oraz w tabeli 19 pt. „Odcinki do realizacji szczelnego systemu odwodnienia” 
na str. 100 wyjaśnień z dnia 14 maja 2014 r., wskazano odcinki linii kolejowej, gdzie należy 
wykonać szczelny system odwodnienia ze względu na wysoki i bardzo wysoki stopień 
zagrożenia wód podziemnych. Na terenie miejscowości Sobolew wskazano odcinek od km 
80+150 do km 81 + 650, następnie na terenie miejscowości Mika odcinek od km 89+600 do km 
91+950. W związku z powyższym należy stwierdzić, że odcinek ten został błędnie określony w 
decyzji RDOŚ w Lublinie, dlatego też należało zmienić ww. warunek w tym zakresie.

W punkcie 28 niniejszej decyzji organ II instancji uchylił punkt VI. decyzji RDOŚ 
w Lublinie i w tym zakresie orzekł.

Konieczność przeprowadzenia działań kompensujących wynika z faktu, że w wyniku 
prowadzonych prac budowlanych, wraz z korektami łuków projektowanej linii, nastąpi 
zniszczenie potencjalnych siedlisk płazów o powierzchni około 3,52 ha.

Łączna powierzchnia zbiorników zastępczych przewidzianych do wykonania w ramach 
kompensacji przyrodniczej ma wynosić około 3,4 ha. Zbiorniki mają być zrealizowane jako 
płytkie zbiorniki z łagodnymi nachyleniami brzegów. Głębokość pojedynczego zbiornika 
powinna zwiększać się stopniowo od 30 cm do około 100 cm. Zbiornik powinien mieć 
nieregularne kształty i być wykonany bez umocnień, jeden zbiornik może być zastąpiony 
szeregiem zbiorników połączonych hydraulicznie w zależności od możliwości realizacji
i lokalnych uwarunkowań.

Dodatkowo biorąc pod uwagę, że zgodnie z wyjaśnieniami inwestora przedłożonymi 
pismem z dnia 14 maja 2014 r., oszacowania powierzchni zniszczenia siedlisk płazów dokonano 
na podstawie posiadanej na tym etapie dokumentacji projektowej, która będzie podlegać 
uszczegółowieniu na dalszych etapach przygotowania inwestycji, kwestie te należy doprecyzować 
w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Wskazania przy tym wymaga, że 
konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań, które pozwolą uszczegółowić zakres 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na siedliska batrachofauny i zweryfikować 
przedstawione w decyzji działania minimalizujące i kompensujące, w tym dokładną powierzchnię, 
budowę oraz lokalizację wskazanych powyżej zbiorników kompensacyjnych.

W punkcie 31 niniejszej decyzji organ II instancji uchylił punkt X. decyzji RDOŚ 
w Lublinie i w tym zakresie orzekł.

Organ zmienił treść punktu w ten sposób, że usunął wymogi zastosowania przez 
inwestora dodatkowych działań minimalizujących na etapie przedkładania analizy porealizacyjnej, 
wykracza to bowiem poza zakres przedmiotowej analizy wskazany w art. 83 ustawy ooś. 
Doprecyzowane zostały również zapisy co do metody wykonania analizy hałasu.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
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Niniejsza decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Na decyzję służy 
stronom skarga wnoszona na piśmie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 
za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania decyzji.

Otrzymują:
— .........................................., pełnomocnik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa;
— ....................................... reprezentujący stowarzyszenie Towarzystwo Ochrony Przyrody, 

ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa;
— ................................................... . ......................... reprezentująca stowarzyszenie Liga Ochrony 

Przyrody, ul. św. Kazimierza 6, 05-430 Celestynów;
— pozostałe strony — na podstawie art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

Do wiadomości:
— Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin;
— Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, 

ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.
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Warszawa, dnia .2/^ • AA  2014 r.

Załącznik do decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Lublinie z dnia 27 sierpnia 2012 r. 
znak: WOOŚ.4201.1.1.2011.LP

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 7 na 
odcinku Warszawa Wschodnia -  Lublin (Świdnik) od km 4+600 do km 189+000, przebiegającej 
przez teren dwóch województw: lubelskiego i mazowieckiego. Na obszarze województwa 
mazowieckiego linia kolejowa przecina obszar trzech powiatów (m.st. Warszawy, otwocki, 
garwoliński), natomiast na terenie województwa lubelskiego inwestycja lokalizowana jest na 
terenie czterech powiatów (rycki, puławski, lubelski, świdnicki). Długość linii kolejowej 
planowanej do modernizacji wynosi około 185 km. Długość planowanych do budowy nowych 
dróg dojazdowych (rozumianych również jako drogi serwisowe) wyniesie około 30 km. Ze 
względu na planowane zwiększenie prędkości poruszających się pociągów miejscami konieczna 
będzie korekta łuków, która przeprowadzona zostanie głównie w obrębie działek kolejowych, 
jedynie w trzech miejscach niezbędne będzie wyjście poza teren kolejowy.

Do realizacji inwestycji wybrano opcję 2 w wariancie 3 polegającą na dostosowaniu 
infrastruktury linii kolejowej nr 7 do prędkości y^lóO  km/h dla pociągów pasażerskich i V=120 
km/h dla pociągów towarowych oraz 221 kN maksymalnego nacisku osi na tor, a dla obiektów 
inżynieryjnych do 245 kN. Z założeniem prowadzenia ruchu aglomeracyjnego po linii kolejowej 
nr 7, a ruchu dalekobieżnego po liniach kolejowych nr 2 i nr 506. Dodatkowo na odcinkach: 
posterunek odgałęźny Warszawa Wawer R3 (dawny Warszawa Gocławek) — Warszawa Wawer 
dobudowa torów nr 3 i 4 o długości 1,39 km każdy; Warszawa Wawer — Otwock dobudowa toru 
nr 3 o długości 15 km; Otwock -  Pilawa dobudowa toru nr 2 o długości 26,45 km. Łączna 
długość nowego toru, którego budowę przewidziano w ramach przedsięwzięcia wynosi około
44,2 km.

Planowana modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia — Lublin (Świdnik) ma 
na celu wypełnienie zasadniczych wymogów Unii Europejskiej w dziedzinie transportu 
kolejowego, jakimi są liberalizacja usług przewozowych, otwarcie rynku na konkurencję oraz 
dostosowanie infrastruktury do podstawowych standardów jakości. Zapewni to poprawę 
atrakcyjności transportu kolejowego i zwiększenie jego konkurencyjności w stosunku do innych 
gałęzi transportu.

Z punktu widzenia ogólnych wymagań funkcjonalnych UE niezbędna jest optymalizacja 
układów torowych w taki sposób, by uzyskać zwiększenie przepustowości linii z uwzględnieniem 
różnych sytuacji ruchowych — w tym również zamknięć torowych.



Nadrzędnymi celami i efektami przyszłej modernizacji linii kolejowej nr 7 są:
“  przygotowanie infrastruktury technicznej linii do prognozowanych wielkości przewozów 

pasażerskich i towarowych oraz co najmniej do minimalnych parametrów eksploatacyjnych 
określonych w umowach AGC i AGTC, tj. prędkości pociągów zestawionych z taboru 
klasycznego w ruchu pasażerskim do 160 km/h, a w ruchu towarowym do 120 km/h
i maksymalnego nacisku 221 kN osi na tor, a dla obiektów inżynieryjnych do 245 kN,

-  dostosowanie linii do wymagań określonych w przepisach międzynarodowych w sprawie 
interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych,

— zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury z tytułu zastosowania elementów o 
wysokiej niezawodności, a także zastosowanie w połączeniach torów głównych rozjazdów o 
promieniu toru zwrotnego nie mniejszym niż około 500 m,

-  zwiększenie bezpieczeństwa na jednopoziomowych przejazdach kolejowych w wyniku 
zmniejszenia ich ilości (budowy nowych skrzyżowań dwupoziomowych) oraz wyposażenie 
pozostałych przejazdów w nowoczesną sygnalizację,

— poprawa efektywności wykorzystania linii kolejowej poprzez umożliwienie po zakończeniu 
zadania realizowania oferty przewozowej z użyciem nowoczesnych lokomotyw elektrycznych 
nowej generacji, skrócenia czasu jazdy i zwiększenia przepustowości linii,

Zrealizowanie powyższych celów wpłynie na:
-  zwiększenie komfortu podróży oraz skrócenie czasu podróży,
-  zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość i punktualność),
-  zwiększenie bezpieczeństwa przewozu podróżnych i ładunków,
— poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami,
— eliminację barier architektonicznych dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się,
— zmniejszenie emisji hałasu do środowiska,
— zmniejszenie barierowego charakteru linii kolejowej dla małych i średnich zwierząt. 

Osiągnięcie powyższych efektów nastąpi poprzez:

Dokonanie korekty łuków
Korekta łuków przeprowadzona będzie głównie w obrębie działek kolejowych. Ogólna liczba 
wprowadzonych zmian w geometrii torów na lukach wyniesie około 126. W trzech przypadkach 
konieczne będzie wyjście poza teren kolejowy.

Obiekty inżynieryjne
W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się rozbiórki, remonty oraz budowy nowych 
obiektów inżynieryjnych takich jak: mosty i wiadukty, przepusty, kładki i podziemne przejścia dla 
pieszych.
Założeniem jest przystosowanie obiektów inżynieryjnych obejmujące:

-  remont lub modernizację istniejących obiektów,
— likwidację istniejących obiektów i budowę nowych w tej samej lokalizacji,
-  budowę nowych obiektów pod drogami dojazdowymi,
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-  budowę nowych wiaduktów drogowych lub kolejowych w miejsce likwidowanych 
skrzyżowań jednopoziomowych,

-  budowę nowych podziemnych przejść dla pieszych pod torami kolejowymi i drogami lub 
ponad nimi,

-  dostosowanie istniejących przejść dla pieszych do obsługi osób o ograniczonej zdolności 
poruszania się.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę bezkolizyjnych skrzyżowań z drogami 
powiatowymi i wojewódzkimi wraz z niezbędną infrastrukturą drogową. Poniżej wskazano 
lokalizacje obiektów istniejących i planowanych oraz zakres robót.

Na omawianym odcinku linii kolejowej znajduje się 17 mostów oraz 85 przepustów. Spośród 
istniejących przepustów przewiduje się likwidację 12 i odbudowę obiektu jako obiektu 
mostowego. Dla pozostałych przepustów przewiduje się remont, likwidację bądź likwidację
i odbudowę obiektu jako przepustu. Planuje się też budowę 1 nowego przepustu.
Dla istniejących 10 mostów przewiduje się remont lub przebudowę oraz dla 6 likwidację
i odbudowę obiektu. Dła istniejącego mostu na rzece Świder przewiduje się remont obiektu oraz 
dobudowę mostu dla 3 toru. Dodatkowo planuje się budowę mostu pod drogą dojazdową w 
rejonie km 62+405 linii kolejowej. Zakres planowanych prac został przedstawiony w tabeli nr 1.

Tabela 1. Mosty i przepusty

Lp. Kilometr Typ obiektu -  stan 
istniejący Zakres robót

1. 9+010 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego

2. 9+466 przepust rozbiórka przepustu płytowego, remont dla 
przepustu rurowego

3. 9+514 przepust remont
4. 9+979 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
5. 9+979 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
6. 13+620 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
7. 16+313 przepust przebudowa przepustu polegająca na wydłużeniu
8. 25+266 most (rz. Świder) remont, dobudowa mostu dla trzeciego toru
9. 31+902 most żelbetowy likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
10. 33+090 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
11. 36+410 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
12. 38+117 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
13. 42+526 przepust likwidacja przepustu i budowa nowego mostu
14. 46+369 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
15. 47+289 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
16. 49+644 przepust likwidacja przepustu i budowa nowego mostu
17. 56+141 przepust. likwidacja przepustu i budowa nowego mostu

18. 58+115 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego 
mostu

19. 60+212 przepust remont
20. 61+484 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
21. 62+405 przepust likwidacja przepustu i budowa mostu
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Lp. Kilometr Typ obiektu -  stan 
istniejący Zakres robót

22. 62+405
brak w stanie 
istniejącym/most w 
ciągu drogi dojazdowej

budowa nowego obiektu

23. 63+385 przepust pod drogą likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego.

24. 64+152 most stalowy 
(rz. Wilga)

wymiana konstrukcji kratowej, remont istniejącej 
blachownicy

25. 64+539 most żelbetowy 
(rz. Pałędź) likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego

26. 66+657 przepust remont
27. 67+844 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego

28. 70+379 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego 
mostu

29. 73+522 most (rz. Promnik) remont

30. 77+420 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego 
mostu

31. 79+680 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
32. 81+261 most kamienny likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
33. 83+519 most masywny likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
34. 85+300 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
35. 85+953 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
36. 87+303 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
37. 87+844 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego

38. 90+498 most stalowy 
(rz. Okrzejka) remont

39. 95+415 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
40. 96+130 przepust remont
41. 96+764 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
42, 97+847 most masywny likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
43. 97+994 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
44. 102+027 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
45. 102+510 most masywny T l i T2 remont
46. 102+513 przepust. remont

47. 107+153 
T l i T2

most stalowy 
(rz. Wieprz)

wymiana konstrukcji z mostownicami na 
konstrukcję z podsypką, przebudowa przyczółków.

48. 116+336 przepust remont

49. 121+050
most zespolony 
T l iT 2  (kanał do 
Zakładów Azotowych)

remont

50. 121+969 Most. zespolony T l i 
T2 (rz. Kurówka Mała) remont

51. 129+553 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
52. 129+883 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
53. 131+415 przepust remont
54. 132+183 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego

55. 133+400 brak w stanie 
istniejącym -  przepust budowa nowego

56. 135+165 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
57. 135+727 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
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Lp. Kilomett Typ obiektu -  stan 
istniejący Zakres robót

58. 136+468 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
59. 136+801 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
60. 137+527 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
61. 138+118 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
62. 139+605 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
63. 139+831 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
64. 140+645 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
65. 141+360 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
66. 143+178 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
67. 143+691 przepust likwidacja istniejącego obiektu
68. 145+656 przepust remont
69. 145+789 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
70. 146+739 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
71. 147+888 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
72. 148+243 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
73. 148+715 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
74. 149+663 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
75. 150+283 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
76. 150+790 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
77. 152+858 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
78. 153+866 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
79. 154+965 most kolejowy likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
80. 156+022 przepust likwidacja przepustu i budowa nowego mostu
81. 156+342 przepust likwidacja przepustu i budowa nowego mostu
82. 157+377 przepust likwidacja przepustu i budowa nowego mostu
83. 158+359 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
84. 158+667 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
85. 159+388 przepust likwidacja przepustu i budowa nowego mostu
86. 161+489 przepust likwidacja przepustu i budowa nowego mostu
87. 163+791 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
88. 164+395 przepust przebudowa
89. 166+098 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
90. 168+284 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
91. 168+822 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
92. 169+400 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
93. 169+949 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
94. 170+496 przepust likwidacja istniejącego obiektu
95. 170+895 przepust likwidacja istniejącego obiektu
96. 171+321 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
97. 172+254 przepust likwidacja istniejącego obiektu i budowa nowego
98. 172+714 most (rz. Bystrzyca) remont/przebudowa

99. 175+419 Most kolejowy (rz. 
Czerniej ówka) remont / przebudowa

100. 179+071 przepust likwidacja istniejącego i budowa nowego
101. 179+297 przepust likwidacja istniejącego i budowa nowego
102. 181+246 przepust likwidacja istniejącego i budowa nowego
103. 182+995 przepust likwidacja istniejącego i budowa nowego
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Na omawianym odcinku linii kolejowej znajduje się 20 wiaduktów kolejowych i drogowych. 
Spośród istniejących wiaduktów część zostanie rozebrana i odtworzona, a cześć przebudowana 
lub wyremontowana. Na odcinku linii kolejowej planuje się budowę ok. 9 nowych wiaduktów 
drogowych i kolejowych lub drogowo -  kolejowych w tym jednej estakady. Zakres planowanych 
prac został przedstawiony w tabeli nr 2.

Tabe a 2. Wiadukty

Lp. Kilometr
linii Rodzaj obiektu Zakres prac

1. 14+950 wiadukt kolejowy budowa nowego
2. 19+620 wiadukt drogowy budowa nowego
3. 21+700 wiadukt drogowy budowa nowego
4. 26+130 wiadukt kolejowy i drogowy budowa nowego
5. 27+740 T-l wiadukt kolejowy likwidacja istn, obiektu i budowa nowego
6. 27+740 T-2 wiadukt kolejowy likwidacja istn. obiektu i budowa nowego
7. 28+412 wiadukt kolejowy i drogowy budowa nowego
8. 38+830 estakada budowa nowego
9. 51+546 wiadukt kolejowy remont/przebudowa
10. 51+625 wiadukt kolejowy remont/przebudowa
11. 52+219 wiadukt kolejowy zespolony remont/przebudowa
12. 81+236 wiadukt kolejowy likwidacja istn. obiektu i budowa nowego

13. 106+546 
T l i T2 wiadukt kolejowy likwidacja istn. obiektu i budowa nowego

14. 122+238 wiadukt drogowy remont
15. 124+188 wiadukt kolejowy remont
16. 126+299 wiadukt drogowy remont
17. 127+785 wiadukt kolejowy likwidacja istn. obiektu i budowa nowego
18. 133+473 wiadukt kolejowy likwidacja istn. obiektu i budowa nowego
19. 134+008 wiadukt kolejowy likwidacja istn. obiektu i budowa nowego
20. 136+971 wiadukt kolejowy remont/przebudowa
21. 145+958 wiadukt kolejowy przebudowa
22. 149+225 wiadukt kolejowy likwidacja istn. obiektu i budowa nowego
23. 150+800 wiadukt drogowy budowa nowego
24. 155+123 wiadukt kolejowy budowa nowego
25. 166+408 wiadukt drogowy remont
26. 172+876 wiadukt kolejowy przebudowa
27. 175+203 wiadukt kolejowy remont
28. 175+822 wiadukt kolejowy remont
29. 182+208 wiadukt drogowy budowa nowego

Na omawianym odcinku linii kolejowej znajduje się obecnie 5 obiektów umożliwiających 
bezkolizyjne przemieszczanie się ludzi przez linię kolejową - jest to 5 tuneli pod torami. W 
ramach przedsięwzięcia przewiduje się rozbiórkę tych obiektów, a następnie ich odtworzenie. 
Przewiduje się także budowę 9 nowych przejść pod torami oraz 1 przejścia pod planowaną drogą 
w rejonie estakady w miejscowości Celestynów. Obiekty te umożliwią przemieszczanie się ludzi 
w bezpieczny sposób. Zakres planowanych prac został przedstawiony w tabeli nr 3.
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Tabela 3. Przejścia dla pieszych - obiekty
Lp. Kilometr linii Rodzaj Zakres prac
1. 27+409 przejście pod torami budowa
2. 28+025 przejście pod torami budowa
3. 38+364 przejście pod torami budowa
4. 38+830 przejście pod drogą budowa
5. 54+048 przejście pod torami budowa
6. 60+577 przejście pod torami likwidacja istniejącego i budowa nowego
7. 80+757 przejście pod torami budowa
8. 87+947 przejście pod torami budowa
9. 103+233 przejście pod torami budowa
10. 121+715 przejście pod torami likwidacja istniejącego i budowa nowego
11. 124+127 przejście pod torami likwidacja istniejącego i budowa nowego
12. 145+320 przejście pod torami budowa
13. 164+215 przejście pod torami likwidacja istniejącego i budowa nowego
14. 170+385 przejście pod torami budowa
15. 175+031 przejście pod torami likwidacja istniejącego i budowa nowego

Skrzyżowania w poziomie szyn

Najwyższy poziom bezpieczeństwa osiąga się przy bezkolizyjnym skrzyżowaniu drogi kołowej z 
linią kolejową lub przy przejazdach kategorii B. Zatem planowana modernizacja przejazdów 
polega albo na ich likwidacji i w to miejsce budowie wiaduktu drogowego albo podniesieniu 
kategorii przejazdu do kategorii B (co oznacza wprowadzenie samoczynnej sygnalizacji świetlej i 
półrogatek). Przejścia dla pieszych pozostaną w tej samej co dotychczas kategorii (E). W 
przypadku bliskiego sąsiedztwa przejazdów i zastąpienia niektórych z nich bezkolizyjnymi 
skrzyżowaniami — planuje się przebudowę istniejącego lokalnego układu drogowego.

Szczegółowo prace będą polegać na:
• przebudowie przejazdów i odcinków dróg dojazdowych do przejazdów z zachowaniem 

istniejących lokalizacji,
• przełożeniu skrzyżowania w poziomie szyn poza krzywą przejściową lub poza łuk

o zwiększonej przechyłce wykluczającej uzyskanie normatywnego pochylenia podłużnego na 
przejeździć przy lokalizacji na łuku,

• lilcwidaćji przejazdów i budowie dróg równoległych, rozbiórce i demontażu istniejących 
elementów przejazdów i przejść,

• rozbiórce i demontażu elementów układu drogowego w rejonie przejazdów na odcinkach 
wynikających z zakresu przebudowy,

• przebudowie jezdni, chodników i poboczy,
• odtworzeniu skrzyżowań i zjazdów w rejonie przejazdów na długościach 

przebudowywanych dróg,
• przebudowie i budowie oświedenia i urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk),
• przebudowie i budowie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd),
• przekwalifikowaniu przejazdów do innej kategorii (z reguły wyższej) wynikającej z prędkości 

pociągów, iloczynu ruchu i warunków widoczności. Przejazdy przewidziane do modernizacji 
wymagają zabudowy torów prefabrykowanymi płytami przejazdowymi.

Wykonanie tych prac wynika z konieczności dostosowania przejazdów do modernizowanego 
układu torowego i uzyskania poziomu bezpieczeństwa adekwatnego do kategorii linii kolejowej. 
Przebudowę przejazdów dostosowano i dowiązano do sytuacyjno-wysokościowego
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ukształtowania modernizowanych torów kolejowych oraz stanu istniejącego w sposób 
minimalizujący zakres przebudowy i gospodarowania przyległym terenem.

Układy drogowe

W wyniku realizacji inwestycji konieczna będzie likwidacja części przejazdów i wiaduktów, 
budowa nowych obiektów lub modernizacja istniejących. W konsekwencji budowane będą nowe 
drogi dojazdowe służące zapewnieniu ciągłości istniejących dróg. Należy podkreślić, że na części 
odcinków, na których planuje się budowę dróg istnieją obecnie drogi lokalne, które zostaną 
wykorzystane. W ramach przedsięwzięcia planowana jest także budowa dróg dojazdowych z 
wykorzystaniem istniejących dróg gruntowych i asfaltowych równoległych do modernizowanej 
linii kolejowej. Dla przedmiotowego odcinka linii kolejowej w wariancie preferowanym 
sumaryczna długość nowych dróg dojazdowych wynosi około 30 łan. Zakres planowanych prac 
został przedstawiony w tabeli nr 4.

Tabela 4. Planowany przebieg układów drogowych.
Lp. Obiekt Zakres prac
1. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 17+720 przebudowa

2. likwidacja przejazdu w km 19+460 i przebudowa układu dróg w celu 
powiązania z planowanym wiaduktem drogowym w km 19+620 przebudowa/budowa

3.
likwidacja przejazdu w km 20+740 i 22+250 wraz z przebudową 
układu drogowego w celu połączenia z wiaduktem drogowym 
w km 21+700

przebudowa/budowa

4. przebudowa przejazdu i układu drogowego w km 23+770 przebudowa

5. przebudowa układu drogowego w km 26+130 w związku z likwidacją 
przejazdu kat. A i budową wiaduktu kolejowego i drogowego przebudowa/budowa

6. zmiana niwelety ulicy Orlej w km 27+740 w związku z przebudową 
wiaduktów kolejowych przebudowa

7.
przebudowa układu drogowego w rejonie km 28+412 w związku 
z likwidacją przejazdu kat. A i budową wiaduktu kolejowego 
i drogowego

przebudowa

8. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 29+943, w związku 
ze zmianą kategorii przejazdu na B przebudowa

9. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 33+365, w związku 
ze zmianą kategorii przejazdu na B przebudowa

10. przebudowa przejazdu i odcinka drogi wraz ze skrzyżowaniem 
w km 34+955, w związku ze zmianą kategorii przejazdu na B przebudowa

11. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 37+490, w związku 
ze zmianą kategorii przejazdu na B przebudowa

12.
likwidacja przejazdu w km 38+364 oraz przebudowa układu 
drogowego w związku z budową estakady drogowej w km 38+830 
realizowanego w zamian za likwidowany przejazd

przebudowa/budowa

13. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 42+386, w związku 
ze zmianą kategorii przejazdu na B przebudowa

14.
przebudowa przejazdu w km 43+571 zmiana do kat. B i przebudowa 
układu drogowego w celu połączenia z przejazdem w km 42+386 
i przystankiem osobowym Chrosna

przebudowa/budowa
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Lp. Obiekt Zakres prac

15. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 46+249, w związku 
ze zmianą kategorii przejazdu na B przebudowa

16. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 47+289, w związku ze 
zmianą kategorii przejazdu na B przebudowa

17. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 50+446, w związku ze 
zmianą kategorii przejazdu na B przebudowa

18.
przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 52+950 z, w związku ze 
zmianą kategorii przejazdu na A i połączenie z wiaduktem kolejowym 
w km 52+219

przebudowa/budowa

19. przebudowa przejazdu w km 53+806 kat. A i odcinka drogi przebudowa

20. likwidacja przejazdu w km 56+298; połączenie istniejących dróg 
z przejazdem w km 56+446 poprzez budowę dróg dojazdowych budowa

21. likwidacja przejazdu w km 57+810; połączenie istniejących dróg 
z przejazdem w km 58+896 poprzez budowę dróg dojazdowych budowa

22. likwidacja przejazdu w km 59+819; połączenie istniejących dróg 
z przejazdem w km 58+896 poprzez budowę dróg dojazdowych budowa

23. likwidacja przejazdu w km 63+385; połączenie istniejących dróg 
z przejazdem w km 62+298 poprzez budowę drogi dojazdowej budowa

24.
likwidacja przejazdu w km 65+113; połączenie istniejących dróg 
z przejazdem w km 65+522 i przejazdem w km 66+585 poprzez 
budowę dróg dojazdowych

przebudowa/budowa

25. likwidacja przejazdu w km 69+161; połączenie istniejących dróg 
z przejazdem w km 68+544 poprzez budowę drogi dojazdowej budowa

26. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 70+096 przebudowa
27. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 72+944 przebudowa
28. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 74+335 przebudowa
29. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 76+575 przebudowa

30. likwidacja przejazdu w km 78+134; połączenie istniejących dróg 
z przejazdem w km 78+200 poprzez budowę dróg dojazdowych budowa

31.
likwidacja przejazdu w km 78+977, 80+167 i 82+054; połączenie 
istniejących dróg z wiaduktem w km 81+236 poprzez budowę dróg 
dojazdowych

budowa

32. przesunięcie przejazdu z km 84+045 w km 84+095 i przebudowa 
układu drogowego przebudowa

33. likwidacja przejazdu w km 85+673; połączenie istniejących dróg 
z przejazdem w km 84+705 poprzez budowę dróg dojazdowych budowa

34. likwidacja przejazdów z km 87+923 i 88+940; połączenie istniejących 
dróg z przejazdem w km 90+043 poprzez budowę dojazdowych budowa

35. likwidacja przejazdów z km 95+146 i 96+936; połączenie istniejących 
dróg z przejazdem w km 96+285 poprzez budowę dróg dojazdowych budowa

36. przesunięcie przejazdu z km 98+004 w km 98+140 i przebudowa 
układu drogowego przebudowa/budowa



Lp. Obiekt Zakres prac

37.
likwidacja przejazdów z km 99+105 i 100+350; połączenie 
istniejących dróg z przejazdem w km 98+104 poprzez budowę dróg 
dojazdowych

budowa

38. przebudowa przejazdu i układu drogowego w km 103+365 przebudowa
39. przebudowa przejazdu i układu drogowego w km 107+911 przebudowa
40. przebudowa przejazdu i układu drogowego w km 113+726 przebudowa
41. przebudowa przejazdu i układu drogowego w km 129+696 przebudowa
42. przebudowa przejazdu i układu drogowego w km 131+010 przebudowa

43. likwidacja przejazdu w km 132+288; połączenie z przejazdem 
w km 131+010 budowa

44. przebudowa przejazdu i układu drogowego w km 136+397 przebudowa

45. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 137+599; w związku 
ze zmianą kategorii przejazdu na B przebudowa

46. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 140+709; w związku 
ze zmianą kategorii przejazdu na B przebudowa

47. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 141+607; w związku 
ze zmianą kategorii przejazdu na B przebudowa

48. przebudowa przejazdu kat. B i odcinka drogi w rejonie km 143+527 przebudowa/budowa

49.
likwidacja przejazdu w km 151+463; połączenie istniejących dróg 
z przejazdem w km 152+697 poprzez przebudowę istniejących dróg 
i budowę dróg dojazdowych

przebudowa/budowa

50. przebudowa przejazdu do kat. B i odcinka drogi w km 152+697 przebudowa

51. likwidacja przejazdu w km 154+793; połączenie istniejących dróg 
z wiaduktem w km 155+123 poprzez budowę dróg dojazdowych przebudowa/budowa

52. przebudowa przejazdu do kat. B i odcinka drogi w km 158+989 przebudowa
53. przebudowa przejazdu kat. B i odcinka drogi w km 160+108 przebudowa

54. zmiana lokalizacji przejazdu z km 164+564 na km 163+723 oraz 
budowa drogi dojazdowej łączącej drogi istniejące budowa

55. przebudowa przejazdu do kat. A w km 174+737 i budowa odcinka 
drogi dojazdowej przebudowa/budowa

56. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 180+680 przebudowa
57. przebudowa przejazdu i odcinka drogi w km 187+290 przebudowa

58. przebudowa przejazdu i układu drogowego w km 188+280 i budowa 
odcinka drogi dojazdowej przebudowa/budowa

Nawierzchnia kolejowa, sterowanie ruchem i sieć trakcyjna

W ramach modernizacji linii kolejowej, w celu osiągnięcia zamierzonych parametrów, planowana 
jest również budowa, przebudowa lub remont pozostałych elementów składających się na linię 
kolejową takich jak:

-  nawierzchnia i podtorze,
-  kolejowe obiekty kubaturowe,
-  sieć trakcyjna i powrotna wraz z układem zasilania,
-  urządzenia telekomunikacyjne,
-  urządzenia i sieci sterowania ruchem (srk),
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— urządzenia i sieci elektroenergetyczne kablowe niskiego napięcia i średniego napięcia oraz 
sieci elektroenergetyczne napowietrzne średniego napięcia,

— urządzenia bezpieczeństwa i monitoringu.

Inne roboty — kolizje

Na etapie dalszych prac projektowych mogą zostać zidentyfikowane kolizje z sieciami 
gazowniczymi, energetycznymi, teletechnicznymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi i innymi. 
Usunięcie tych kolizji — poprzez konieczną przebudowę lub co najmniej zabezpieczenie istniejącej 
infrastruktury nie stanowi podstawowego zakresu robót, ale aby możliwe było wykonanie prac 
kolejowych, konieczne jest usunięcie takich kolizji w ramach przedsięwzięcia. Przewiduje się 
przełożenie tych sieci lub instalacji lub wzmocnienie poprzez zastosowanie dodatkowych rur 
osłonowych. Szczegółowy zakres tych robót nie jest obecnie możliwy do określenia. Podstawowe 
roboty będą polegać na odkryciu kolidujących sieci (roboty ziemne), koniecznej przebudowie

i

i zasypaniu.
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