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Stanowisko Business Centre Club w sprawie projektu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych 

W związku z przekazaniem w ręce Business Centre Club (dalej zwanego jako "BCC") projektu 

ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (dalej zwany "Projektem"), po 

zapoznaniu się z jego treścią, niniejszym przedstawimy swoje stanowisko w tym przedmiocie. 

W obecnym stanie prawnym problematyka wspólnot gruntowych regulowana jest na bazie ustawy z 

dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Pomimo długiego bytu 

przedmiotowej ustawy, zmieniana była ona tylko kilkukrotnie, a tym samym ma ona coraz bardziej 

archaiczny charakter. W ostatnich latach zapomniano o wspólnotach gruntowych - problematyka tego 

zagadnienia nie była badana, krąg podmiotów, których dotyczy nie był określony. Ostatnia zmiana 

ustawy miała miejsce w roku 2009. Obecna ustawa - zdaniem BCC - nie odpowiada aktualnym 

potrzebom i wymaga znaczących zmian. 

Wspólnoty gruntowe stanowią szczególny rodzaj współwłasności, która nie podlega podziałowi i rządzi 

się własnymi zasadami. Zgodnie z uzasadnieniem Projektu, obecnie na terytorium naszego kraju istnieje 

ponad 5100 wspólnot gruntowych. Ponad 3500 z nich nie ma uregulowanego stanu prawnego, pomimo 

upływu ponad 50 lat od dnia wejścia w życie rzeczonej ustawy. Taka sytuacja prowadzi do różnorakich 

niedogodności. Wspólnoty gruntowe są dziś ostatnią formą zbiorowego władania gruntami- reliktem z 

czasów feudalnych, gdy własność pojmowano w inny sposób, niż w obecnym systemie gospodarki 

rynkowej. Mienie gromadzkie powoduje ciągłe konflikty, a proces porządkowania na wsi gruntów 

wspólnych dokonywał się powoli. 

W ocenie BCC obowiązujący zgodnie z ww. ustawą zakaz podziału wspólnoty gruntowej wydaje się 

przede wszystkim sprzeczny z konstytucyjnie chronioną istotą prawa własności. Konstytucja ustanawia 

zasadę ochrony własności i prawa dziedziczenia. Ochrona ta dotyczy każdej własności, niezależnie od 

jego podmiotu czy przedmiotu. Ponadto, ustawowa kontrola czynności spółki przez wójta w pewien 

sposób krępuje także swobodę działania gospodarczego spółki, jako podmiotu prawa prywatnego. 

Powyższe kwestie należą do podstawowych problemów, ponieważ mieszają kategorie prawa cywilnego 

i administracyjnego, co rodzi duże problemy natury prawnej. 

Nowy Projekt proponuje wprowadzenie następujących rozwiązań: 

l. Zmianę przepisów ustawy regulujących zasady i tryb ustalania uprawnionych do udziału we 

wspólnocie gruntowej. 



Zgodnie z Projektem nastąpić ma rozróżnienie mienia gromadzkiego i wspólnot gruntowych. Tylko w 

stosunku do mienia gromadzkiego starosta będzie działał z urzędu. W stosunku do wspólnot gruntowych 

potrzebny będzie wniosek uprawnionego. Wniosek ten będzie można złożyć do 30 czerwca 2016 roku 

(tzn. w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji). Regulacja wskazywać będzie również 

na grono uprawnionych do złożenia wniosku (kolejne grupy uprawnionych), elementy formalne 

wniosku oraz dowody, które do wniosku należy dołączyć. 

Projektodawcy proponują podział uprawnionych do złożenia ww. wniosku na kolejne grupy. W 

przypadku, gdyby niemożliwe było ustalenie osób uprawnionych do udziału we wspólnocie z pierwszej 

grupy, starosta wydawać będzie decyzję o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we 

wspólnocie. W takiej sytuacji, możliwość ustalenia osób uprawnionych zostanie przeniesiona na kolejną 

- wskazaną w Projekcie - grupę zainteresowanych. Proponuje się, aby ustalenie osób uprawnionych 

następowało zgodnie ze stanem faktycznym z ostatnich 5 lat przed dniem wejścia w życie 

projektowanej ustawy. W przypadku dalszych problemów z ustaleniem ww. podmiotów kolejną grupę 

podmiotów uprawnionych stanowić będą gminy właściwe ze względu na położenie nieruchomości 

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa. W przypadku braku 

właściwego wniosku ze strony gminy nieruchomości te przejdą na własność Skarbu Państwa. 

Ocena: BCC co do zasady pozytywnie ocenia przedmiotową zmianę. Wydaje się, że zarówno podział 

na poszczególne grupy podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o ustalenie udziału we 

wspólnocie gruntowej, jak również przewidziana przez Projektodawców procedura tego ustalania, 

stanowią prawidłowe rozwiązania. 

Niemniej jednak, naszym zdaniem, termin na złożenie pierwszego wniosku powinien zostać 

wydłużony do 31 grudnia 2016 roku. Ustawa ma wejść w życie z dniem l stycznia 2016 roku- okres 

ten powinien wynosić więc pełnych 12 miesięcy. 

2. Wprowadzenie regulacji umożliwiających przekształcenie wspólnot gruntowych we 

współwłasność -w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. 

Projekt przewiduje wprowadzenie nowego działu, który umożliwi uprawnionym do udziału we 

wspólnocie gruntowej podjęcie uchwały o przekształceniu wspólnoty gruntowej we współwłasność w 

częściach ułamkowych. Uchwała taka ma być podejmowana jednomyślnie. W przypadku braku 

jednomyślności zastosowanie znajdować ma przepis art. 199 Kodeksu cywilnego. 

Ocena: BCC uważa, że możliwość przekształcenia wspólnot gruntowych we współwłasność w 

częściach ułamkowych stanowi dobrą i pożądaną inicjatywę, w związku z czym w pełni akceptuje 



przedmiotowe zamierzenie nowelizacyjne. 

3. Wprowadzenie zmian w zakresie zagospodarowania wspólnot gruntowych. 

Obecnie osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej powinny tworzyć spółki do 

sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład 

tej wspólnoty. Zmiany, w swoim zamierzeniu, mają przede wszystkim doprecyzować treść statutu ww. 

spółki. Statut ten, zgodnie z Projektem, powinien wskazywać m.in. na rodzaje czynności prawnych 

dokonywanych przez spółkę, których podjęcie wymaga uchwały zebrania członków oraz warunki 

reprezentowania spółki i zaciągania zobowiązań. Projekt wskazuje również na obostrzenie formy 

przewidzianej dla czynności prawnej w postaci zbycia udziału we wspólnocie gruntowej - forma aktu 

notarialnego. 

Ocena: BCC nie zgłasza uwag do powyższych propozycji. 

4. Projektodawcy przewidują wyłącznie spod reżimu stosowania ustawy o zagospodarowaniu 

wspólnot gruntowych gruntów pokrytych wodami publicznymi. 

Ocena: Zdaniem BCC Projektodawcy w sposób niewystarczający wyjaśnili podstawę przedmiotowego 

wyłączenia. Pomimo dotychczasowym kontrowersji w przedmiotowej kwestii, wyjaśnienie wyboru 

jednego z rozwiązań sporu, powinno znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu Projektu. 

Konkludując, w ocenie Business Centre Club, projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu 

wspólnot gruntowych należy ocenić pozytywnie. Dotychczasowa regulacja, mając już przeszło 50-letnią 

historię, w sposób znaczący nie odpowiada dzisiejszym potrzebom gospodarczym. Zaproponowane w 

Projekcie zmiany powinny zarówno usprawnić procedury ustalania podmiotów uprawnionych do 

udziału we wspólnotach gruntowych, jak również pozwolić podmiotom uprawnionym do 

przekształcenia tych wspólnot we współwłasność w częściach ułamkowych. Pomimo więc drobnych 

mankamentów, o których BCC wspomniało w powyższej analizie, cała inicjatywa zmian ww. ustawy 

jest naszym zdaniem jak najbardziej słuszna. Równocześnie zaznaczyć należy jednak, że w dalszym 

ciągu konieczna jest bardziej fundamentalna zmiana omawianej ustawy, tak, aby odpowiadała ona 

obecnemu systemowi gospodarki rynkowej. 

Opracował: dr Łukasz Bernatowicz, BCC 


