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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia 02 sierpnia 2021 r.
Sekretarz Stanu

Marek Gróbarczyk

Znak sprawy: GM-DGWiZS-6.051.5.2021

Pan

Wiktor Szmulewicz
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na wniosek przekazany pismem z dnia 2 lipca 2021 r., znak: KRIR/JM/582/2021, dotyczący 

zwiększenia możliwości budowania zbiorników retencyjnych o powierzchni do 10 000 m2 oraz głębokości 

do 3 m bez pozwolenia wodnoprawnego, przedstawiam niniejszym stosowne informacje.

Retencjonowanie wody, w szczególności opadowej i roztopowej, stanowi duże wyzwanie i jest niezbędnym 

elementem efektywnego wykorzystywania zasobów wodnych, nie tylko w rolnictwie, ale również w innych 

sektorach gospodarki. Rolnicy mogą magazynować wodę opadową, czy roztopową m.in. w stawach. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy – Prawo wodne, która weszła w życie w 2019 r., zostały zwiększone 

parametry stawów i zbiorników wodnych, które mogą zostać wykonane bez pozwolenia wodnoprawnego, 

a jedynie na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego – obecnie dopuszczalna maksymalna powierzchnia 

stawów budowanych na podstawie zgłoszenia została zwiększona z 500 m2 do 1000 m2, a głębokość z 2 m 

do 3 m. Kwestie te są uregulowano w art. 394 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Z uwagi na zróżnicowanie obiektów mających przeciwdziałać skutkom suszy i różny ich wpływ 

na stosunki wodne nie ma możliwości zwolnienia korzystania z wód w ramach tych obiektów z obowiązku 

uzyskania pozwoleń wodnoprawnych. Co istotne, budowa zbiorników o powierzchni do 10 000 m2 (1 ha) 

ma znaczny wpływ na poziom wód gruntowych i stosunki wodne w obszarze oddziaływania zbiornika, 

dlatego zbadanie odziaływania inwestycji o takiej skali musi być zapewnione w stosownej procedurze.

Rozumiejąc potrzebę uproszczenia budowy urządzeń wodnych do retencjonowania wody, Ministerstwo 

Infrastruktury przygotowało zmiany w przepisach ułatwiających budowę przedmiotowych obiektów. 

Tym samym w Ministerstwie Infrastruktury prowadzone są prace nad projektem ustawy o inwestycjach 

w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, która wprowadzi szereg ułatwień w zakresie realizacji inwestycji 

retencyjnych. 

Aby ułatwić wykonanie stawu, który będzie miał funkcje retencyjne proponuje się uproszczenie przepisów 

w tym zakresie, tj. wykonanie stawów o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 oraz głębokości 

nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu będzie wymagało jedynie powiadomienia 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Stawy o powierzchni przekraczającej 1000 m2 



i nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu 

o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem lub terenu 

znajdującego się w zasięgu oddziaływania, na który posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów 

objętych oddziaływaniem, będą mogły być wykonywane po złożeniu zgłoszenia wodnoprawnego. 

Zgodnie z ww. projektem ustawy, większe stawy, tj. o powyżej 5000 m2 będą wymagały pozwolenia 

wodnoprawnego. 

Z wyrazami szacunku,
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