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Pan 
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Prezes

Krajowej Rady Izb Rolniczych

Szanowny Panie Prezesie,

W związku z pismem z dnia 15 stycznia 2021 r. znak: KRIR/JM/49/2021 dotyczącym wniosku 

Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego o podjęcie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi działań 

mających na celu umożliwienie zalegalizowania wcześniej powstałych obiektów – studni głębinowych, 

wykorzystywanych do nawodnień w rolnictwie, przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Legalizacja urządzeń wodnych, które zostały wykonane bez wymaganych zgód wodnoprawnych 

jest możliwa na podstawie obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 

wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.). Zgodnie z art. 190 tej ustawy, jeżeli urządzenie wodne 

zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, właściciel tego 

urządzenia może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację. Do wniosku dołącza się odpowiednio 

dokumenty, o których mowa w art. 407 ust. 2 oraz w art. 422 tej ustawy, tj. dokumenty, które są 

wymagane do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub do zgłoszenia wodnoprawnego.

Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych 

(właściwy organ Wód Polskich) może wydać decyzję o legalizacji urządzenia wodnego, jeżeli 

lokalizacja tego urządzenia nie narusza ustaleń dokumentów wymienionych w art. 190 ust. 2, w tym 

m.in. ustaleń dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.

Uzyskanie decyzji legalizacyjnej jest jednocześnie związane z obowiązkiem uiszczenia opłaty 

legalizacyjnej, której wysokość wynosi obecnie 4601,08 zł.

W 2020 r., w ramach prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej prac nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłosiło propozycję wprowadzenia przepisu przejściowego, 



radykalnie zmniejszającego opłatę legalizacyjną, co powinno ułatwić legalizację urządzeń służących do 

poboru wody (studni). Zgodnie z tą propozycją, w okresie roku od wejścia w życie przepisów ustawy, 

przewiduje się możliwość legalizacji urządzeń wodnych służących do poboru wody lub do nawadniania 

gruntów lub upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej, przy zastosowaniu opłaty legalizacyjnej 

w wysokości równej opłacie za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Opłata ta obecnie wynosi 

230,05 zł.

Projekt tej ustawy został skierowany w 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji 

społecznych. W związku z reorganizacją Rady Ministrów, dalsze prace nad projektem będą 

kontynuowane przez Ministerstwo Infrastruktury, do którego został włączony dział administracji 

rządowej – gospodarka wodna. 

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Infrastruktury wynika, że wprowadzone zmiany 

organizacyjne spowodowały konieczność aktualizacji wpisu do wykazu prac legislacyjnych Rady 

Ministrów (co już nastąpiło), a także samego projektu ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków 

regulacji. Po zakończeniu tego etapu prac legislacyjnych planowane jest dokończenie rozpoczętych 

uzgodnień międzyresortowych, a następnie zakończenie konsultacji publicznych i opiniowania 

(w ramach których do poprzedniej wersji projektu zgłoszono kilkaset stron uwag).

 

Z poważaniem,

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Anna Gembicka
Sekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/
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