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D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 56 ust 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 pkt. 3 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 
z późń. zm.) w związku z § 6 ust 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 
2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r. poz. 2183; zm.: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 26), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 maja 2021 r. (data wpływu 14 maja 
2021 r.), uzupełnionego w dniu 14 czerwca 2021 r., złożonego przez Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, 
reprezentowane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
działającego przez Pełnomocnika Panią Barbarę Chammas (AECOM Polska Sp. z o.o. 
- na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13 kwietnia 2021 r. znak KR.ROO.0120.34.2021.PP), 
w spawie zmiany w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie - znak: 
OP-I.6401.204.2020.GZ z dnia 2 lipca 2020 r.

ZMIENIAM

I. decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: 
OP-I.6401.204.2020.GZ z dnia 2 lipca 2020 r.

– w punkcie I sentencji decyzji otrzymuje ona brzmienie: I. Zezwalam Państwowemu 
Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 
00-848 Warszawa, reprezentowanemu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie, działającego przez Pełnomocnika Panią Barbarę Chammas, 
przedstawiciela firmy AECOM Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa 
wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody 
dla huty im. Sendzimira w Krakowie” , którego zakres prac obejmuje czynności wykonane 
na działce 38/19 obręb ewidencyjny nr 42, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, miasto Kraków, 
na: (…).

- w akapicie pierwszym Uzasadnienia decyzji otrzymuje ona brzmienie: Pani Barbara 
Chammas przedstawiciel firmy AECOM Polska Sp. z o.o., Pełnomocnik Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 
00-848 Warszawa, reprezentowanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie, wnioskiem z dnia 19 maja 2020 r. (data wpływu 18 czerwca 2020 r) 
uzupełnionym ostatecznie w dniu 25 czerwca 2020 r., zwróciła się do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Krakowie z prośbą o wyrażenie zgody na zniszczenie siedliska lub 
ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku lub żerowania oraz 
zniszczenie, usunięcie lub uszkodzenie gniazda jednej pary ptaków z gatunku strumieniówka 
(Locustella fluviatilis), a także zniszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, 
wychowu młodych, odpoczynku lub żerowania oraz zniszczenie, usunięcie lub uszkodzenie 
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systemu nor i tamy, grupy rodzinnej bobrów (Castor fiber), których dokładnej ilości nie udało 
się określić. Działania prowadzone będą na obszarze Portu Kujawy, na działce nr 38/19 obręb 
ewidencyjny nr 42, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, miasto Kraków w związku z realizacją 
zadania pn.: „Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego 
w rejonie ujęć wody dla huty im. Sendzimira w Krakowie”.

Uzasadnienie

Pani Barbara Chammas, pełnomocnik (na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13 kwietnia 
2021 r. znak KR.ROO.0120.34.2021.PP) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie, który jest reprezentantem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa wnioskiem z dnia 10 maja 
2021 r. (data wpływu 14 maja 2021 r.), uzupełnionym w dniu 14 czerwca 2021 r., zwróciła się 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o zmianę w decyzji 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OP-I.6401.204.2020.GZ 
z dnia 2 lipca 2020 r. zezwalającej na odstępstwa od zakazów wobec gatunków chronionych 
zwierząt w związku z realizacją inwestycji przeciwpowodziowych na obszarze Portu Kujawy 
w Krakowie. 

Zakres wnioskowanych modyfikacji dotyczy zmiany nazwy Wnioskodawcy, podanej 
błędnie w wyniku oczywistej omyłki Wnioskodawcy oraz zmiany nazwy kontraktu. Pani 
Barbara Chammas dołączyła do wniosku stosowne pełnomocnictwo znak: 
KR.ROO.0120.34.2021.PP wydane w dniu 13 kwietnia 2021 r. Zmiana ta podyktowana jest 
uściśleniem nazewnictwa dla poszczególnych części prac w zakresie wdrażania projektu 
ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być 
w każdym czasie za zgodą strony zmieniona przez organ administracji publicznej, który 
ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się 
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym słuszny interes strony.

Zmiany zawarte w niniejszej decyzji nie odnoszą się do określonego w decyzji pierwotnej 
sposobu prowadzenia czynności, ich charakteru oraz przyjętej metodyki. Związane są 
natomiast usunięciem oczywistej omyłki Wnioskodawcy oraz uściśleniem nazewnictwa 
w zakresie wdrażania projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły.

Niniejsza decyzja uwzględnia w całości żądanie Wnioskodawcy, który jest jedyną stroną 
postępowania. Decyzję wydano w oparciu o słuszny interes strony.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa) w terminie 14 dni 
od daty jej otrzymania za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Krakowie (ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków).

Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się 
prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna.
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Niniejsza decyzja, na podstawie art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna 
z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia 
odwołania. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie może dokonywać kontroli 
spełniania przez Wnioskodawcę warunków w nim określonych, a także cofnąć zezwolenie, 
jeżeli warunki te nie są spełnione (art. 56 ust. 7a oraz ust. 7j ustawy o ochronie przyrody).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
                              w Krakowie

               mgr Rafał Rostecki
                   /podpis elektroniczny/

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 82 zł na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2023 z późń. zm.)

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. OP-a/a.
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