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P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

postanawiam

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Krakowie z dnia 27 lipca 2020 r. znak: OO.420.4.4.2019.BM, ustalającej 
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stanowiska pompowego dla 
pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko”, w ten sposób że:

 w treści decyzji, w pkt II dotyczącym warunków korzystania ze środowiska w fazie 
projektowania, realizacji i eksploatacji w ppkt 10 o treści: 
„Dopuszcza się powiększenie powierzchni istniejącego zbiornika wodnego na kanale 
Lesisko od km 0+935 do km 1+337, o długości 402 m, szerokości średniej 50 m i głębokości 
ok. 1,8 m, przy zachowaniu rzędnej dna zbiornika na poziomie nie mniejszym niż 197 m 
n. p. m.” – błędnie podano wartość rzędnej dna zbiornika.

Dlatego wartość 197 m n.p.m. – zastępuje  się cyfrą:  195,5 m n.p.m. 

 jednocześnie w uzasadnieniu niniejszej decyzji, na stronie 11 w pkt 2 e) błędnie podano 
tą samą wartość rzędnej dna zbiornika:

„Zgodnie z informacjami podanymi w KIP oraz uzupełnieniu rzędna dna zbiornika 
wynosi obecnie 197 m n.p.m., natomiast rzędna dna obszaru Natura 2000 w najniższym 
miejscu wynosi 198 m n.p.m., a zatem wszelkie prace zmierzające do dalszego obniżenia 
rzędnej dna zbiornika mogą wpłynąć na poziom wód gruntowych na terenie Łąk Nowohuckich. 
Zatem dopuszcza się powiększenie powierzchni istniejącego zbiornika wodnego na kanale 
Lesisko od km 0+935 do km 1+337 o długości 402 m, szerokości średniej 50 m i głębokości 
ok. 1,8 m, przy zachowaniu rzędnej dna zbiornika na poziomie nie mniejszym niż 
197 m n. p. m”. 

Natomiast zapis ten powinien brzmieć następująco:
„Zgodnie z informacjami podanymi w KIP oraz uzupełnieniu rzędna dna zbiornika 

wynosi obecnie od 194,7 m n.p.m. do 195,4 m n.p.m., natomiast rzędna dna obszaru Natura 
2000 w najniższym miejscu wynosi 198 m n.p.m., a zatem wszelkie prace zmierzające 
do dalszego obniżenia rzędnej dna zbiornika mogą wpłynąć na poziom wód gruntowych na 
terenie Łąk Nowohuckich. Zatem dopuszcza się powiększenie powierzchni istniejącego 
zbiornika wodnego na kanale Lesisko od km 0+935 do km 1+337 o długości 402 m, szerokości 
średniej 
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50 m i głębokości ok. 1,8 m, przy zachowaniu rzędnej dna zbiornika na poziomie nie mniejszym 
niż 195,5 m n. p. m”. 

UZASADNIENIE

W decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 27 lipca 
2020 r. znak: OO.420.4.4.2019.BM, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla ww. 
przedsięwzięcia miała miejsce omyłka pisarska, polegająca na błędnym wpisaniu wartości 
rzędnej dna istniejącego zbiornika wodnego na odcinku od km 0+935 do km 1+337 kanału 
Lesisko 
w warunkach korzystania ze środowiska w fazie projektowania, realizacji i eksploatacji 
(w pkt II ppkt 10) oraz w uzasadnieniu decyzji na stronie 11 w pkt 2 e). 

W uzupełnieniu do karty informacyjnej przedsięwzięcia, z dnia 25 marca 2020 r. znak: 
POPDOW/KR/60549377/20/0678 podano m. in. informację, iż dno istniejącego zbiornika 
wodnego pozostanie nienaruszone na istniejącym poziomie tj. od 194,7 w dolnej części 
zbiornika, do 195,4 m n.p.m. w górnej części zbiornika.

W związku z powyższym, niniejszym postanowieniem, zgodnie z art. 113 § 1 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Krakowie, sprostował omyłkę pisarską w treści decyzji  Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 27 lipca 2020 r. znak: 
OO.420.4.4.2019.BM.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Krakowie, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od niniejszego postanowienia służy prawo do zrzeczenia się zażalenia wobec organu 
administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi 
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez 
ostatnią 
ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Krakowie 

mgr Rafał  Rostecki
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:
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1. Pani Barbara Chammas, AECOM Polska Sp. z o.o., Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków – 
Pełnomocnik Inwestora,

2. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.,
3. OO.BM a/a.

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.
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