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D E C Y Z J A
O  Ś R O D O W I S K O W Y C H  U W A R U N K O W A N I A C H

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i, art. 84 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 85 
ust. 1, ust. 2 pkt 2 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. 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 104 i art. 108 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 t.j.), 
a także § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839 j. t.),

p o  r o z p a t r z e n i u

wniosku z dnia 06.03.2020 r. znak: POPDOW/KR/60549311/20/0496 złożonego przez 
Panią Barbarę Chammas, przedstawiciela firmy AECOM Polska Sp. z o.o. Biuro Projektu 
Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Al. Pokoju 1, Budynek K1, 31-548 
Kraków), działającej w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-
109), zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze względu na 
potrzebę zmiany warunku w przedsięwzięciu realizowanym, które uzyskało decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OO.4233.8.2014.BM z dnia 20.05.2015 r. pod 
nazwą.: Projekt rozbudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie: Odcinek 4 
– prawy wał rzeki Wisły od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko.

o r z e k a m  c o  n a s t ę p u j e :

I. Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko dla zmiany warunku w przedsięwzięciu realizowanym, które uzyskało 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OO.4233.8.2014.BM z dnia 
20.05.2015 r. pod nazwą.: Projekt rozbudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły 
w Krakowie: Odcinek 4 – prawy wał rzeki Wisły od ujścia Skawinki do stopnia 
Kościuszko.

II. W realizowanym przedsięwzięciu pod nazwą.: Projekt rozbudowy wałów 
przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie: Odcinek 4 – prawy wał rzeki Wisły 
od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko, które uzyskało decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach znak: OO.4233.8.2014.BM z dnia 20.05.2015 r. zmieniam warunek 
nr 1.2 podpunkt n) dotyczący terminu oraz warunków prowadzenia prac związanych 
ze zdjęciem wierzchniej warstwy nadkładu, zapisem: 

mailto:sekretariat.krakow@rdos.gov.pl
http://www.krakow.rdos.gov.pl/


2

1. Przed przystąpieniem do prac ziemnych na danym terenie należy go skontrolować pod 
względem występowania chronionych gatunków zwierząt (np. płazów, gadów, ptaków). 
Prace związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy nadkładu mogą być prowadzone przez 
cały rok pod warunkiem zapewnienia bieżącego nadzoru przyrodniczego. Stwierdzone 
osobniki należy przenieść poza teren inwestycji w miejsce o podobnych warunkach 
siedliskowych, na tyle oddalone od terenu inwestycji, aby zwierzęta nie mogły powrócić 
na ten teren do czasu zakończenia prac. Powyższe działania należy prowadzić pod 
nadzorem przyrodnika specjalisty w dziedzinie ornitologii. Wierzchnią warstwę nadkładu 
należy zdejmować etapowo, wraz z postępem prac na wale.

III. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
IV. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część 

niniejszej decyzji.

U z a s a d n i e n i e

Pani Barbara Chammas przedstawiciel firmy AECOM Polska Sp. z o.o. Biuro Projektu 
Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Al. Pokoju 1, Budynek K1, 31-548 
Kraków), działając w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Krakowie (ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 
31-109), wystąpiła z wnioskiem z dnia 06.03.2020 r. znak: POPDOW/KR/60549311/20/0496 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmiany warunku w przedsięwzięciu realizowanym, 
które uzyskało decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OO.4233.8.2014.BM 
z dnia 20.05.2015 r. pod nazwą.: Projekt rozbudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły 
w Krakowie: Odcinek 4 – prawy wał rzeki Wisły od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko.

Wniosek został uzupełniony o braki formalne przy piśmie z dnia 02.04.2020 r. znak: 
POPDOW/KR/60549311/20/0728.

W toku prowadzonego postępowania, do wniosku załączono wymagane dokumenty 
wyszczególnione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko. Za wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz udzielone pełnomocnictwa uiszczono opłatę skarbową.

Zgodnie z zapisem art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i) 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, zwanej dalej ustawą OOŚ, 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie jest właściwy do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy OOŚ stwierdzenie zgodności lokalizacji przedsięwzięcia 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dotyczy budowli 
przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 933 t.j.). 

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do II grupy przedsięwzięć 
zgodnie z  §  3 ust. 3 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 j. t.). 
Przedmiotowe  przedsięwzięcie polega na zmianie w przedsięwzięciu realizowanym warunku 
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(o charakterze nie inwestycyjnym) dot. terminu oraz warunków prowadzenia prac związanych 
ze zdjęciem wierzchniej warstwy nadkładu, nałożonego w wydanej decyzji Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: 
OO.4233.8.2014.BM z dnia 20.05.2015 r.).

Krąg stron postępowania przyjęto zgodnie z granicami obszaru realizacji i oddziaływania 
inwestycji. Za strony postępowania uznano również właścicieli działek/podmioty, którym 
przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się na obszarze oddziaływania 
inwestycji, tj. w odległości 100 m od granicy realizacji planowanego przedsięwzięcia. 
Na podstawie przedłożonych map oraz wypisów z rejestru gruntów, ustalono, że liczba stron 
postępowania przekracza 10.  Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 74 ust. 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, 
w niniejszym postępowaniu stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, mówiący o zawiadamianiu stron poprzez publiczne obwieszczenie.

Zawiadomieniem znak: OO.420.4.1.2020.BM z dnia 02.04.2020 r., Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Krakowie poinformował strony postępowania:
 o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora, działającego przez Pełnomocnika;
 o wystąpieniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ewentualnego ustalenia zakresu raportu 
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz do Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości zapoznania się 
i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań 
w sprawie. 

Powyższe Zawiadomienie zostało wywieszone skutecznie na tablicy ogłoszeń RDOŚ 
w Krakowie oraz na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Gminy Liszki 
i Urzędu Miasta i Gminy Skawina. W ww. zawiadomieniu poinformowano, iż o kolejnych 
etapach postępowania, zgodnie z art. 49 § 1 strony powiadamiane będą poprzez udostępnianie 
pism (obwieszczeń, zawiadomień) w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Krakowie. 
Ponadto, przedmiotowe zawiadomienie RDOŚ zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronach internetowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie 
oraz w publicznie dostępnym wykazie danych na stronach Centrum Informacji o Środowisku. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał opinię z dnia 
21.04.2020  r. (data wpływu: 22.04.2020 r.) znak: NZ-PG-420-72/20  ZL/2020/04/131, w której 
stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pismem z dnia 16.04.2020 r. (data 
wpływu: 16.04.2020 r.) znak: DOK.DOK2.9750.1.23.2020.SK PW.121449 wydał opinię 
w której stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał decyzję znak: 
OO.4233.8.2014.BM z dnia 20.05.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pod nazwą.: „Projekt rozbudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły 
w Krakowie: Odcinek 4 – prawy wał rzeki Wisły od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko”. 
Powyższa decyzja obejmowała rozbudowę oraz uszczelnienie odcinków prawego wału rzeki 
Wisły w Krakowie: Odcinek 4 – prawy wał rzeki Wisły od ujścia rzeki Skawinki do stopnia 
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Kościuszko. Przedmiotowa rozbudowa polegała na podwyższeniu i poszerzeniu  korpusu 
obwałowań wałów objętych zakresem opracowania, który podzielono na trzy zadania tj.:
 Zadanie nr 1 - km: 59+735 - 62+000 – kilometraż rzeki; km: 60+325 - 61+625 - kilometraż 

ewidencyjny wału; km: 60+325 do km 61+662 – kilometraż rzeczywisty, na długości 
1337  m.

 Zadanie nr 2 – km: 63+080 - 63+865 – kilometraż rzeki; km: 62+030 -  63+190 - kilometraż 
ewidencyjny wału; km: 62+017 do km 63+183 – kilometraż rzeczywisty; na długości 
1166 m.

 Zadanie nr 3 – km: 64+211 - 66+300 – kilometraż rzeki; km: 63+790 - 65+120 - kilometraż 
ewidencyjny wału; km: 63+779 do km 65+160 – kilometraż rzeczywisty na długości 
1381 m.  

Szczegółowa charakterystyka planowanego przedsięwzięcia przedstawiona została 
w załączniku nr 1 z dnia 20.05.2015 r. znak: OO.4233.8.2014.BM do decyzji Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 
20.05.2015 r. znak: OO.4233.8.2014.BM.

Aktualnie, przedmiotem obecnego przedsięwzięcia, jest zmiana warunku, który określony 
został w treści ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i brzmi następująco:

„Przed przystąpieniem do prac ziemnych na danym terenie należy go skontrolować pod 
względem występowania chronionych gatunków zwierząt (np. płazów, gadów, ptaków). Prace 
związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy nakładu należy prowadzić w okresie od września 
do lutego. Stwierdzone osobniki należy przenieść poza teren inwestycji w miejsce o podobnych 
warunkach siedliskowych, na tyle oddalone od terenu inwestycji, aby zwierzęta nie mogły 
powrócić na ten teren do czasu zakończenia prac. Prace ziemne należy wykonywać pod 
nadzorem przyrodnika.”

Warunek o takich ograniczeniach terminowych uniemożliwia Inwestorowi pracę związaną 
ze zdjęciem wierzchniej warstwy nakładu przez cały rok, zgodnie z postępem prac. Inwestor 
wskazał że, ze względów technicznych jak i bezpieczeństwa powyższe prace muszą być 
wykonywane odcinkami, a zapis warunku który obecnie widnieje w pierwotnej decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach: ,,prace związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy 
nakładu należy prowadzić w okresie od września do lutego” - znacząco wydłużyłby czas 
potrzebny na realizację inwestycji.

Inwestor przedstawił, że prace prowadzone będą na odcinkach 100-300 m w zależności od 
warunków terenowych. Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest zdejmowanie 
nakładu na wale na odcinku ok. 3,9 km, czyli całego odcinka wałów. Darń pokrywająca korpus 
wału chroni go przed rozmywaniem, zarówno przez wody wezbraniowe jaki i przez intensywne 
opady. Zdjęcie nadkładu na całej długości wałów spowodowałoby również nieuzasadniony 
wzrost zagrożenia powodziowego, gdyż obniżenie poziomu korony, przy jednoczesnym braku 
możliwości jej awaryjnego szybkiego zabezpieczenia w czasie wezbrania na tak długim 
odcinku, skutkowałoby pozbawieniem możliwości zapewnienia skutecznej ochrony 
przeciwpowodziowej na czas realizacji inwestycji.

Obszar realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia zlokalizowany jest w województwie 
małopolskim na terenie Miasta Kraków (powiat Miasto Kraków, gmina Miasto Kraków) oraz 
miejscowości Piekary i Kryspinów (powiat krakowski, gmina Liszki), a także w miejscowości 
Skawina (powiat krakowski, gmina Skawina).

Przedmiotowym wnioskiem objęto tereny o powierzchni ok. 14,7 ha, niezbędne dla 
realizacji przedsięwzięcia. Prognozowany zasięg przewidywanego oddziaływania 
przedmiotowej inwestycji zajmuje powierzchnię ok. 109,3 ha. 
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Teren przedsięwzięcia pokryty jest przez rośliny uprawne, rośliny łąkowe, zadrzewienia 
i zakrzewienia śródpolne oraz roślinność leśną. Wały, na których będzie realizowane zdjęcie 
wierzchniej warstwy nadkładu pokryte są szatą roślinną typowo ruderalną. 

Zmiana warunku dot. terminu oraz warunków prowadzenia prac związanych ze zdjęciem 
wierzchniej warstwy nadkładu będzie realizowana na całym projektowanym obszarze 
inwestycji.

Analizowane przedsięwzięcie polegające na zmianie warunku dot. terminu oraz warunków 
prowadzenia prac związanych ze zdjęciem wierzchniej warstwy nadkładu, nie ma wpływu 
na pozostałe działania i warunki minimalizujące określone na etapie realizacji i eksploatacji 
opisane i przeanalizowane w ramach postępowania dotyczącego wydanej już decyzji 
środowiskowej. 

W ramach minimalizacji odziaływania analizowanego przedsięwzięcia na etapie 
niniejszego postępowania, przewiduje się następujące działania:

 zapewnienie bieżącego nadzoru przyrodniczego przyrodnika, specjalisty w dziedzinie 
ornitologii.

 w przypadku stwierdzenia obecności osobników gatunków chronionych – przeniesienie 
ich poza teren inwestycji w miejsce o podobnych warunkach siedliskowych, na tyle 
oddalonych od terenu inwestycji, aby zwierzęta nie mogły powrócić do czasu 
zakończenia prac.

Pozostałe oddziaływania oraz działania minimalizujące nie ulegają zmianie i zostały 
opisane i przeanalizowane w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 20.05.2015r., 
znak. OO.4233.8.2014.BM o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanej inwestycji 
poprzedzona została oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a na jej potrzeby 
został sporządzony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w którym 
zidentyfikowano zarówno uwarunkowania środowiskowe oraz przyrodnicze miejsca realizacji 
zamierzenia, jak również uwarunkowania techniczne, organizacyjne oraz przestrzenne 
odnoszące się do fazy budowy, eksploatacji jak i zakończenia eksploatacji przedsięwzięcia. 
Ocena ta została dokonana w oparciu o przeprowadzoną w 2014r. inwentaryzację przyrodniczą.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 UUOŚ w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W myśl art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 UUOŚ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
wymaga uzasadnienia, zaś w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
właściwy organ winien zawrzeć informacje o kryteriach, o których mowa w art. 63 ust. 1 
uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny.

Wnioskowane zamierzenie inwestycyjne polegające na zmianie w realizowanym 
przedsięwzięciu warunku dotyczącego terminu oraz warunków prowadzenia prac związanych 
ze zdjęciem wierzchniej warstwy nadkładu nie spowoduje zmian w zakresie założonych 
wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza substancji gazowych i pyłowych, emisji 
zanieczyszczeń do wód oraz wielkości emisji odpadów, a także nie wpłynie na zmianę ilości 
wykorzystywanej wody surowców, materiałów, paliw oraz energii. Nie przewiduje się także 
zmian w stosowanych rozwiązaniach chroniących środowisko. Poza zmienianym warunkiem 
dotyczącym terminu oraz warunków prowadzenia prac związanych ze zdjęciem wierzchniej 
warstwy nadkładu wszelkie założenia pozostają spójne z tymi, które zostały przyjęte na etapie 



6

uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OO.4233.8.2014.BM z dnia 
20.05.2015 r.  

Analiza uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pozwala stwierdzić, że zmiana 
warunku analizowana w niniejszym postępowaniu nie wiąże się ze zmianą oddziaływań 
przedsięwzięcia względem obszarów wodno-błotnych czy innych obszarów o płytkim 
zaleganiu wód podziemnych, obszarów wybrzeży, obszarów górskich i leśnych, obszarów 
objętych ochroną, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie 
gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, a także siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, 
w tym obszarów Natura 2000, obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały 
przekroczone, obszarów ochrony bezpośredniej ujęć wody, obszarów ochrony uzdrowiskowej 
oraz obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.  

Dodatkowo należy podkreślić, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą 
miały zasięg lokalny, bez ryzyka transgranicznych oddziaływań. Z uwagi na zakres 
planowanego przedsięwzięcia nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, 
a wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie znikome. Realizacja przedmiotowego 
przedsięwzięcia nie spowoduje również nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych 
w aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Wszystkie te i inne 
wymagane aspekty określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zostały szczegółowo 
przeanalizowane na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: 
OO.4233.8.2015.BM z dnia 20.05.2015 r. i pozostają nadal aktualne.  

Na wniosek Inwestora działającego przez pełnomocnika Panią Barbarę Chammas z dnia 
07.04.2020 r. znak: POPDOW/KR/60549311/20/0777, w trybie art. 108 § 1 k.p.a., niniejszej 
decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 

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

Inwestor argumentując swój wniosek wskazał ważny interes społeczny tj.: ochronę 
zdrowia i życia ludzkiego na terenach zagrożonych powodzią. Realizowana rozbudowa 
prawostronnych obwałowań rzeki Wisły od ujścia rzeki Skawinki do stopnia Kościuszko o I 
klasie ważności budowli hydrotechnicznej pozwoli na kompleksowe zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe na obszarze gminy Kraków i gminy Liszki z zabudową mieszkalno–
gospodarczą, użytków rolnych oraz terenów zawala. Ponadto inwestycja ograniczy zagrożenie 
skażeniem sanitarnym spowodowanym ewentualną powodzią przyległych terenów. Obecny 
stan techniczny obwałowań nie spełnia odpowiednich parametrów dotyczących tego typu 
budowli m.in. ze względu na niedostateczne zagęszczenie, wysokość i szerokość wału.

A także ważny interes strony, tj.: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - polegający na możliwości naliczania 
kar finansowych lub utraty finansowania inwestycji spowodowanej brakiem możliwości 
realizowania inwestycji w wyniku przedłużania procedur administracyjnych.

Mając na względzie przytoczoną powyżej argumentację przychylono się do wniosku 
Inwestora o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, gdyż 
przytoczone argumenty odpowiadają przesłankom wskazanym w art. 108 § k.p.a. 
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Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi obligatoryjny obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przeprowadzona analiza doprowadziła do jednoznacznej konkluzji, że przeprowadzenie 
oceny oddziaływania na środowisko nie jest w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia 
konieczne. Wyżej wymienione cechy przedsięwzięcia przeanalizowane w kontekście 
kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 UUOŚ potwierdzają trafność zawartego w sentencji 
rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 UUOŚ charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik 
do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Analiza przedłożonego wniosku oraz informacji o planowanym przedsięwzięciu wskazuje, 
że zamierzone przedsięwzięcie nie będzie powodować ponadnormatywnych uciążliwości dla 
środowiska.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie (00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54) za pośrednictwem Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się 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.

Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Krakowie 

mgr Rafał  Rostecki
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:
1. Pani  Barbara Chammas– Pełnomocnik Inwestora.
2. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.,
3. OO.BM a/a.

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie (ePUAP),
2. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (ePUAP).
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INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (EU) 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 ( zwanego dalej RODO), informujemy, że:

1/ administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

2/ Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 
w Krakowie w celu prowadzenia postępowania administracyjnego/sądowo-administracyjnego, 
zgodnie z  art. 6 ust.1 lit c) RODO.
Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji obowiązku 
prawnego w postaci rozpatrzenia sprawy.

3/ dane Pana/Pani mogą być udostępniane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Krakowie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa.

4/ Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami 
prawa.

5/ posiada Pan/pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6/  w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7/ dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod.krakow@rdos.gov.pl adres 
pocztowy: ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

mailto:iod.krakow@rdos.gov.pl


 

Załącznik nr 1 do decyzji 
znak: OO.420.4.1.2020.BM
z dnia: 20 maja 2020 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polega na zmianie warunku (nie inwestycyjnego) 
w przedsięwzięciu realizowanym, które uzyskało decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
znak: OO.4233.8.2014.BM z dnia 20.05.2015 r. i pod nazwą.: Projekt rozbudowy wałów 
przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie: Odcinek 4 – prawy wał rzeki Wisły od ujścia 
Skawinki do stopnia Kościuszko.

Obszar realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia zlokalizowany jest w województwie 
małopolskim na terenie Miasta Kraków (powiat Miasto Kraków, gmina Miasto Kraków) oraz 
miejscowości Piekary i Kryspinów (powiat krakowski, gmina Liszki), a także w miejscowości 
Skawina (powiat krakowski, gmina Skawina).

Przedmiotowym wnioskiem objęto tereny o powierzchni ok. 14,7 ha, niezbędne dla realizacji 
przedsięwzięcia. Prognozowany zasięg przewidywanego oddziaływania przedmiotowej inwestycji 
zajmuje powierzchnię ok. 109,3 ha. 

Analizowane przedsięwzięcie polegające na zmianie warunku (o charakterze nie 
inwestycyjnym) zawartego w wydanej decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dot. terminu 
oraz warunków prowadzenia prac związanego ze zdjęciem wierzchniej warstwy nadkładu, nie 
zmienia parametrów technicznych planowanej inwestycji, które przedstawione zostały w treści 
wydanej decyzji oraz w załączniku nr 1 do tej decyzji (znak: OO.4233.8.2014.BM).

Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Krakowie 

mgr Rafał  Rostecki
/podpis elektroniczny/


