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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 z późń zm.) 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 2021 r. 
poz. 1098 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 9 lutego 2022 r. (data wpływu 
9 lutego 2022 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. zmienionej decyzją znak OP-I.6401.160.2021.GZ.2 z dnia 15 czerwca 
2021 r.

ZMIENIAM

decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: 
OP-I.6401.204.2020.GZ z dnia 2 lipca 2020 r., która została zmieniona decyzją znak 
OP-I.6401.160.2021.GZ.2 z dnia 15 czerwca 2021 r. w taki sposób, że:

a) treść orzeczenia:
II. Zezwolenie jest ważne od 1 sierpnia 2020 r. do 1 marca 2022 r. pod następującymi 
warunkami: (…)

zastępuję następującą treścią:
II. Zezwolenie jest ważne od 1 sierpnia 2020 r. do 30 kwietnia 2023 r. pod następującymi 
warunkami: (…)

b) treść orzeczenia:
III. Zobowiązuję wnioskodawcę do przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska w Krakowie sprawozdania w zakresie wykorzystania niniejszego zezwolenia 
w terminie do 1 kwietnia 2022 r., które będzie zawierać m.in. opis i terminy wykonanych 
czynności wraz z dokumentacją fotograficzną.

zastępuję następującą treścią:
III. Zobowiązuję wnioskodawcę do przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska w Krakowie sprawozdania w zakresie wykorzystania niniejszego zezwolenia 
w terminie do 31 maja 2023 r., które będzie zawierać m.in. opis i terminy wykonanych 
czynności wraz z dokumentacją fotograficzną.
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Stwierdzam, że w pozostałej części decyzja znak OP-I.6401.204.2020.GZ z dnia 2 lipca 2020r. 
zmieniona decyzją znak OP-I.6401.160.2021.GZ.2 z dnia 15 czerwca 2021r. zachowuje swoją 
moc.

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 9 lutego 
2022 r. (data wpływu 9 lutego 2022 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 zmienionej decyzją znak 
OP-I.6401.160.2021.GZ.2 z dnia 15 czerwca 2021 r. 

Zakres wnioskowanych modyfikacji dotyczy zmiany terminu zakończenia 
obowiązywania decyzji i złożenia sprawozdania końcowego. W dniu 27 stycznia 2022 r. 
Inwestor podpisał umowę z Wykonawcą, skutkującą tym, że rozpoczęcie robót na obszarze 
Portu Kujawy nastąpi w lutym 2022 r., prace zgodnie z ustalonym harmonogramem będą 
realizowane do końca kwietnia 2023 r. W związku z przesunięciem terminu realizacji 
inwestycji opisanej w pierwotnym wniosku Wnioskodawca wystąpił o wydłużenie terminu 
obowiązywania decyzji RDOŚ do dnia 30 kwietna 2023 r.

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, warunków oraz przyjętej metodyki. Związane 
są natomiast z przesunięciem terminu jej obowiązywania.

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.

Niniejsza decyzja, na podstawie art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna 
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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).

          Z up. Regionalnego Dyrektora 
       Ochrony Środowiska w Krakowie
       mgr Małgorzata Mordarska-Duda
       Zastępca Regionalnego Dyrektora
      Regionalny Konserwator Przyrody 
                       /podpis elektroniczny/

Pobrano opłatę skarbową na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. poz. 1546 z późń. zm.)

Otrzymują:
1. Pełnomocnik PGW Wody Polskie
2. OP-a/a.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Uprzejmie informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie 
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków tel.: 12 61 98 120;
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:  iod.krakow@rdos.gov.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z ochroną gatunkową – 
na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c), e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) w związku z Ustawą  z dnia 16 kwietnia  2004r. o ochronie przyrody;
4. dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
- podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
- podmiotom serwisującym i obsługującym nasze systemy informatyczne;
5. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska tj: wieczyście.
6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193  Warszawa;
7. podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy z dnia 16 kwietnia  2004r. o ochronie 
przyrody; . Konsekwencje nie podania danych osobowych określa ustawa o ochronie przyrody..
8. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie 
podlegają profilowaniu.
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