ZAàOĩENIA DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY
O ZAGOSPODAROWANIU WSPÓLNOT GRUNTOWYCH

Warszawa, luty 2009
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

I. Uzasadnienie celowoĞci zmian ustawy o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych

Wspólnoty gruntowe są reliktem stosunków wáasnoĞciowych powstaáych w XIX
wieku na terenach byáych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji
paĔszczyzny. Próby unifikacji tej instytucji prawnej podejmowaá polski ustawodawca
w 1938 r., a nastĊpnie w 1963 r. Obecnie punktem odniesienia dla ustalania sytuacji
prawnej

wspólnot

gruntowych

jest

ustawa

z

dnia

29

czerwca

1963

r.

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169, z póĨn. zm.),
zwana dalej „ustawą”.
Sąd NajwyĪszy w uchwaáach z dnia 23 sierpnia 1968 r. (IIICZP 73/68, OSNCP
5/69, poz. 90) oraz z dnia 9 grudnia 1969 r. (IIICZP 89/69, OSNCP 10/70, poz. 173)
uznaá, Īe wspólnota gruntowa, aczkolwiek zbliĪa siĊ do wspóáwáasnoĞci, stanowi
jednak wspóáwáasnoĞü o szczególnych cechach, niepodlegającą podziaáowi,
rządzącą siĊ wáasnymi odrĊbnymi zasadami. Istotą tej wspólnoĞci jest uprawnienie
do udziaáu we wspólnocie gruntowej, w postaci korzystania z objĊtych nią gruntów
zgodnie z ich przeznaczeniem, przysáugujące osobom fizycznym lub prawnym
posiadającym gospodarstwa rolne.
Aktualnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej istnieje ok. 4700 wspólnot
gruntowych o áącznej powierzchni ok. 100 tys. ha. Wspólnoty gruntowe są to grunty
wspólne danej wsi, w których poszczególni rolnicy posiadają udziaáy zaleĪne od
powierzchni posiadanych gospodarstw. WystĊpują równieĪ niekiedy grunty zaliczone
do mienia gromadzkiego, pochodzące z nadaĔ lub nabycia na podstawie czynnoĞci
prawnych z udziaáem mieszkaĔców wsi, sáuĪące wspólnym potrzebom tych
mieszkaĔców, np. targowiska czy place wiejskie. W mieniu gromadzkim korzystający
nie mają okreĞlonych udziaáów.
Zgodnie z przepisami ustawy ustalenia, które nieruchomoĞci stanowią
wspólnoty gruntowe bądĨ mienie gromadzkie oraz ustalenia osób uprawnionych do
korzystania ze wspólnoty i wielkoĞci przysáugujących im udziaáów w gruntach
wspólnotowych mieli dokonaü starostowie w terminie roku od dnia wejĞcia w Īycie tej
ustawy. NaleĪy podkreĞliü, Īe zaliczenie danych nieruchomoĞci do wspólnot
gruntowych nastĊpuje z mocy samego prawa z dniem wejĞcia w Īycie ustawy.
JednoczeĞnie ustawa okreĞla, Īe w terminie trzech miesiĊcy po ustaleniu listy osób
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uprawnionych do wspólnoty winni oni utworzyü spóákĊ do sprawowania zarządu nad
wspólnotą, a w przypadku niedopeánienia tego obowiązku spóákĊ taką powinien
z urzĊdu utworzyü wójt gminy, ustalając statut i organy spóáki spoĞród uprawnionych
do udziaáu we wspólnocie gruntowej.
Wymienione regulacje prawne zostaáy zrealizowane tylko w niewielkiej czĊĞci,
wskutek czego w miarĊ upáywu czasu i zmian spoáeczno-gospodarczych, jakie zaszáy
w rolnictwie, ustalenie obecnie krĊgu osób uprawnionych do udziaáu we wspólnotach
gruntowych staáo siĊ bardzo utrudnione, a niekiedy wrĊcz niewykonalne. Istnieją teĪ
trudnoĞci w ustaleniu pochodzenia gruntów uĪytkowanych wspólnie, a wiĊc
w zaliczeniu ich bądĨ do wspólnot gruntowych, bądĨ do mienia gromadzkiego.
Tylko czĊĞü wspólnot gruntowych ma uporządkowany, zgodnie z przepisami
ustawy, stan prawny i jest racjonalnie zagospodarowana. Taka sytuacja stwarza
powaĪne

niedogodnoĞci

dla

samorządów

gminnych

z

powodu

trudnoĞci

z opodatkowaniem tych gruntów oraz z pozyskiwaniem ich na cele związane
z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nie jest ona
równieĪ korzystna dla rolników, zwáaszcza przy ubieganiu siĊ o páatnoĞci
bezpoĞrednie do posiadanych gruntów rolnych, gdyĪ obowiązujące obecnie przepisy
ustawy, nawet w przypadku gdy są znane udziaáy we wspólnocie, zabraniają
podziaáu gruntów wspólnych na odrĊbne dziaáki dla poszczególnych rolników.
Celem wprowadzenia proponowanych zmian jest zatem uregulowanie stanu
prawnego nieruchomoĞci, których ustalenie na podstawie obecnie obowiązujących
przepisów o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych nie jest moĪliwe oraz
dostosowanie przepisów tej ustawy do wspóáczesnych realiów gospodarczych.

II. Propozycje zmian ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

1. Wspólnoty gruntowe, które dotychczas funkcjonują zgodnie z przepisami
ustawy, a wiĊc, w których są znane wielkoĞci udziaáów wszystkich uprawnionych do
wspólnoty, a zarządzanie wspólnotą odbywa siĊ w ramach spóáki utworzonej przez
uprawnionych,

bĊdą

mogáy

funkcjonowaü

nadal

w

dotychczasowej

formie

organizacyjnej i gospodarowaü na dotychczasowych zasadach, jeĪeli taka bĊdzie
wola samych uprawnionych.
Proponuje siĊ natomiast wprowadzenie moĪliwoĞci przeksztaácenia we
wspóáwáasnoĞü wspólnot, w których znane są wielkoĞci udziaáów wszystkich
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uprawnionych oraz dla których utworzono spóáki do sprawowania zarządu, w drodze
uchwaáy powziĊtej wiĊkszoĞcią gáosów uprawnionych do udziaáu we wspólnocie
gruntowej. Udziaáy Skarbu PaĔstwa we wspólnocie z chwilą przeksztaácenia
wspólnoty we wspóáwáasnoĞü staną siĊ wáasnoĞcią gmin, na terenie których są
poáoĪone. W projektowanych przepisach zostaną okreĞlone takĪe zasady podziaáu
tak powstaáej wspóáwáasnoĞci, które bĊdą stanowiáy uregulowania szczegóáowe w
stosunku do przepisów kodeksu cywilnego i które mają zapobiec podziaáowi
wspólnoty na bardzo maáe nieruchomoĞci.
WspóáwáasnoĞü, w przeciwieĔstwie do wspólnoty gruntowej, mogáaby byü na
wniosek

wiĊkszoĞci

wspóáwáaĞcicieli

zniesiona

przez

jej

podziaá

pomiĊdzy

uprawnionych, stosownie do posiadanych udziaáów. Ze wzglĊdu jednak na to, Īe
udziaáy niektórych wspóáwáaĞcicieli są znikome proponuje siĊ, aby zniesienie
wspóáwáasnoĞci przez jej podziaá byáo dopuszczalne tylko wtedy, gdy poszczególne
nieruchomoĞci powstaáe w wyniku podziaáu miaáyby powierzchnie co najmniej 0,30
ha, a w przypadku lasów co najmniej 1 ha. Przepis ten ograniczaáby niepoĪądane
rozdrabnianie

gruntów.

Podziaá

gruntów

wspóáwáasnoĞci

byáby

dokonywany

z uwzglĊdnieniem ich wartoĞci. KaĪdy ze wspóáwáaĞcicieli otrzymaáby obszar gruntu
odpowiadający, pod wzglĊdem wartoĞci, jego udziaáowi uáamkowemu w ogólnej
wartoĞci gruntów stanowiących wspóáwáasnoĞü. WartoĞü ta byáaby okreĞlana zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z
2003 r. Nr 178, poz. 1749, z póĨn. zm.).
Ponadto, mając na uwadze racjonalne gospodarowanie nieruchomoĞcią,
przewiduje siĊ takĪe ograniczenia przy zbywaniu udziaáów we wspóáwáasnoĞci,
w celu powiĊkszenia istniejących udziaáów oraz gospodarstw rolnych w tej samej wsi
lub wsi sąsiedniej. Zbywanie udziaáów we wspóáwáasnoĞci mogáoby mianowicie
nastĊpowaü tylko w caáoĞci i tylko na rzecz innego wspóáwáaĞciciela albo wáaĞcicieli
gospodarstw rolnych prowadzonych w tej samej wsi lub we wsiach sąsiednich.
Uzasadnione jest to koniecznoĞcią kumulowania udziaáów i zmniejszania tym samym
liczby wspóáwáaĞcicieli, gdyĪ z reguáy jest ich kilkudziesiĊciu, a nawet kilkuset.
Dopuszcza siĊ równieĪ moĪliwoĞü zbywania udziaáów na rzecz wáaĞcicieli
gospodarstw

rolnych

prowadzonych

we

wsiach,

w

których

są

nieruchomoĞci stanowiące wspóáwáasnoĞü lub we wsiach sąsiednich

poáoĪone
w celu

umoĪliwienia im korzystania ze wspóáwáasnoĞci obejmującej niekiedy grunty
poáoĪone w pobliĪu ich zabudowaĔ.
4

2. W obowiązującym stanie prawnym z udziaáem we wspólnocie wiąĪą siĊ
okreĞlone obowiązki o charakterze majątkowym, okazuje siĊ tymczasem, Īe osoba
uprawniona do udziaáu we wspólnocie ma bardzo ograniczoną moĪliwoĞü
decydowania o sprawach spóáki. W zasadzie jej uprawnienie ogranicza siĊ tylko do
udziaáu w obradach ogólnych zebraĔ czáonków spóáki wraz z prawem gáosu oraz
prawem wyboru do organów spóáki. Wszelkie istotne decyzje o charakterze
majątkowym są podejmowane przez ogólne zebranie czáonków spóáki. Jednak
ustawa nie przewiduje Īadnej drogi odwoáawczej, sáuĪącej czáonkom spóáki dla
podwaĪenia uchwaáy ogólnego zebrania czáonków – nie jest moĪliwe kwestionowanie
ani legalnoĞci, ani celowoĞci dziaáaĔ podejmowanych przez organ spóáki. Uchwaáa
organu spóáki, która jest niezgodna z postanowieniami statutu lub nawet
z powszechnie obowiązującymi przepisania prawa, bądĨ niekorzystna ze wzglĊdów
gospodarczych, jest na gruncie przepisów ustawy niezaskarĪalna. W szczególnoĞci
ustawa nie zapewnia sądowej kontroli decyzji organów spóáki w zakresie w jakim
rozstrzygają one o prawach i obowiązkach majątkowych czáonków spóáki.
W związku z powyĪszym proponuje siĊ, aby czáonek spóáki mógá zaskarĪyü
uchwaáĊ do sądu, z powodu jej niezgodnoĞci z przepisami prawa lub ze statutem,
jeĪeli narusza ona zasady wáaĞciwego zagospodarowania gruntów wchodzących
w skáad wspólnoty gruntowej lub w inny sposób narusza jego interesy jako czáonka
spóáki. Dla zapewnienia pewnoĞci i stabilnoĞci dziaáalnoĞci spóáki przewiduje siĊ, Īe
powództwo w takiej sprawie bĊdzie mogáo byü wytoczone przeciwko spóáce
w terminie 30 dni od dnia podjĊcia uchwaáy.

3. Proponuje siĊ uchylenie art. 11 ustawy, zgodnie z którym dla nieruchomoĞci
stanowiących

wspólnoty

gruntowe

nie

prowadzi

siĊ

ksiąg

wieczystych,

a

dotychczasowe ksiĊgi wieczyste tracą moc i podlegają zamkniĊciu. Przepisy art. 11
stanowią obecnie wyjątek w stosunku do przepisów ustawy z 6 lipca 1982 r.
o ksiĊgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z póĨn. zm.)
zgodnie, z którymi dla nieruchomoĞci prowadzi siĊ ksiĊgi wieczyste w celu ustalenia
stanu prawnego nieruchomoĞci. Przepis art. 11 ustawy jest jedynym wyjątkiem tego
typu w systemie prawa. NaleĪy mieü na uwadze fakt, Īe przed wejĞciem w Īycie
ustawy prowadzone byáy dla niektórych wspólnot ksiĊgi wieczyste. Regulacja art. 11
ustawy wynika z uwarunkowaĔ prawnych i gospodarczych obowiązujących w okresie
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powstania przepisów ustawy, mających na celu realizacjĊ polityki uspoáecznienia
gospodarki rolnej. Obecnie brak jest uzasadnienia do utrzymywania takiego
wyáączenia zakáadającego, Īe dla pewnej kategorii nieruchomoĞci nie moĪna
prowadziü ksiąg wieczystych. Dlatego teĪ w kaĪdej indywidualnej sprawie dotyczącej
wspólnoty o uregulowanym stanie prawnym winna byü rozstrzygana moĪliwoĞü
zaáoĪenia ksiĊgi wieczystej i wpisania tytuáu prawnego.

4. Do chwili obecnej nie zostaá uregulowany stan prawny wielu nieruchomoĞci
stanowiących wspólnoty gruntowe, tj. nie zostaáy wydane stosowne decyzje
administracyjne ustalające, które nieruchomoĞci stanowią wspólnoty gruntowe bądĨ
mienie gromadzkie oraz ustalające osoby uprawnione do korzystania ze wspólnoty
i wielkoĞci przysáugujących im udziaáów w gruntach wspólnotowych. Wiele
nieruchomoĞci stanowiących wspólnoty gruntowe nie ma zatem ustalonego stanu
prawnego, a obecnie nie ma praktycznie moĪliwoĞci ustalenia uprawnionych do
udziaáu we wspólnocie na dzieĔ wejĞcia w Īycie ustawy. Proponuje siĊ zatem
nastĊpujące zmiany mające na celu uregulowanie tego stanu:

1) Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy, ustalenie, które nieruchomoĞci stanowią
wspólnotĊ gruntową oraz ustalenie wykazów uprawnionych do udziaáu we
wspólnocie powinno byáo byü dokonane w terminie roku od dnia wejĞcia
w Īycie ustawy. Termin ten juĪ dawno minąá, dlatego teĪ w tych przypadkach,
w których tego nie dokonano, proponuje siĊ wprowadzenie do ustawy przepisu
okreĞlającego ostateczny termin – do dnia 31 grudnia 2010 r., w którym bĊdzie
moĪliwe ustalenie, które nieruchomoĞci stanowią wspólnotĊ gruntową bądĨ
mienie gromadzkie oraz ustalenie wykazu uprawnionych oraz wielkoĞci ich
udziaáów we wspólnocie. W przypadku gdy do koĔca tego terminu starosta nie
bĊdzie w stanie ustaliü wykazu uprawnionych oraz wielkoĞci ich udziaáów we
wspólnocie, nieruchomoĞci te staną siĊ wáasnoĞcią gmin na obszarze, których
są poáoĪone. Dotyczyáo to bĊdzie niemal wyáącznie sytuacji braku ustalenia
wykazu uprawnionych oraz wielkoĞci ich udziaáów we wspólnocie, gdyĪ nie
bĊdzie prawdopodobnie problemem ustalenie, które nieruchomoĞci stanowią
wspólnotĊ gruntową, ale juĪ okreĞlenie udziaáowców, po naturalnej zmianie
pokoleĔ rolników, jaka nastąpiáa w okresie 45 lat od dnia wejĞcia w Īycie
ustawy i odszukanie wszystkich uprawnionych jest obecnie wrĊcz niemoĪliwe.
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O nabyciu wáasnoĞci nieruchomoĞci przez gminĊ orzekaáby, na wniosek
gminy, starosta, w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja ostateczna
stanowiáaby podstawĊ do ujawnienia wáasnoĞci gminy w ewidencji gruntów
i budynków oraz w ksiĊdze wieczystej. PowyĪsza regulacja umoĪliwi
uregulowanie

stanu

prawnego

tych

nieruchomoĞci

oraz

pozwoli

na

wykorzystanie ich na cele publiczne przez jednostki samorządu terytorialnego,
których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkaĔców.
Ponadto proponuje siĊ, aby nieruchomoĞci zaliczone do mienia gromadzkiego
albo takie, co do których w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r., nie bĊdzie
moĪliwe ustalenie czy stanowią one wspólnotĊ gruntową, czy teĪ mienie
gromadzkie, staáy siĊ takĪe, z mocy prawa, wáasnoĞcią gmin, na terenie
których są poáoĪone.

2) W przypadku wspólnot gruntowych, w których są sporządzone wykazy
uprawnionych do udziaáu we wspólnocie i wielkoĞci ich udziaáów, ale w których
uprawnieni nie zawiązali, w przepisowym terminie, spóáki do sprawowania
zarządu nad wspólnotą i nie przedstawili wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi
miasta) do zatwierdzenia statutu spóáki, stają siĊ one, z mocy prawa,
wspóáwáasnoĞcią

osób

uprawnionych

do

wspólnoty

gruntowej

wedáug

udziaáów, jakie posiadali w tej wspólnocie. Niepowoáanie spóáki oznacza
bowiem, Īe udziaáowcy nie są zainteresowani zagospodarowaniem wspólnoty
na zasadach okreĞlonych w przepisach ustawy, bądĨ teĪ nie są w stanie tego
zrobiü. NaleĪy mieü na uwadze, Īe wspólnota gruntowa jest pewnym
wyjątkiem w systemie prawa, reliktem sprzed wielu dziesiątków lat. JeĪeli
uprawnieni

do

wspólnoty

są

zainteresowani

dotychczasową

formą

organizacyjną funkcjonowania wspólnoty, nie powinno siĊ narzucaü im
rozwiązaĔ, które doprowadziáyby do jej likwidacji, natomiast tam gdzie jest to
moĪliwe, a zwáaszcza tam gdzie nie funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi
przepisami, wspólnota powinna zostaü przeksztaácona we wspóáwáasnoĞü, do
której jest w swej istocie zbliĪona. WspóáwáasnoĞü pozwala bowiem
uprawnionym na najszersze prawa w stosunku do nieruchomoĞci, zarówno
poprzez korzystanie jak i rozporządzanie swoim prawem. Udziaáy Skarbu
PaĔstwa we wspólnocie z chwilą przeksztaácenia wspólnoty we wspóáwáasnoĞü
staną siĊ wáasnoĞcią gmin, na terenie których są poáoĪone. Zagospodarowanie
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takich

nieruchomoĞci

podstawie

przepisów

stanowiących
ogólnych

wspóáwáasnoĞü
kodeksu

nastĊpowaáoby

cywilnego

na

regulujących

wspóáwáasnoĞü, áącznie z prawem jej zniesienia przez podziaá pomiĊdzy
uprawnionych.

III. Skutki spoáeczne i finansowe

Proponowane

zmiany

bĊdą

dotyczyü

osób

fizycznych

i

prawnych

uprawnionych do udziaáu we wspólnocie gruntowej oraz gmin, które staną siĊ
wáaĞcicielami czĊĞci nieruchomoĞci wchodzących w skáad wspólnoty. Projektowana
regulacja nie bĊdzie miaáa wpáywu na budĪet paĔstwa i budĪety jednostek
samorządu terytorialnego, natomiast w przypadku tych gmin, które nabĊdą
nieruchomoĞci przyczyni siĊ niewątpliwie do przysporzenia im mienia.
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