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W nawiązaniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o 

zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, nadesłanego przy piśmie nr GMS-WP-173-46/15 z 

dnia 27 lutego 2015 r., w załączeniu uprzejmie przesyłam opinię Prokuratorii Generalnej 

Skarbu Państwa do tego projektu. / 

(l J lDf1 ~ ," c/Z:cO r --G..-<./ 



PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃ'STWA 

Główny Urząd Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa 

KR-51-101/15/ZŚP l 2015.03.19 

Opinia 
do projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 

1. Projektowana nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych nakazuje _starostom 

ustalić nieruchomości stanowiące mienie gromadzkie (art. B ust. 1) oraz nieruchomości stanowiące 

wspólnotę gruntową (art. Ba ust. 4). Nie wskazuje jednak czy ustalenie to ma odtworzyć stan z dnia 

S lipca 1963 r., czyli z dnia wejścia w życie ustawy macierzystej, czy też ma ustalić stan aktualny, 

czyli stan na dzień wejścia w życie projektowanej ustawy nowelizującej albo też stan na dzień 

wydania· decyzji administracyjnej w tym przedmiocie. Kwestia ta wymaga jednoznacznego 

rozstrzygnięcia w projektowanej ustawie, gdyż założenie aktualnego stanu jedynie pośrednio 

wynika z projektowanego art. 6a, dotyczącego w dodatku osób uprawnionych do udziału we 

wspólnocie gruntowej, a nie samej wspólnoty gruntowej. Potrzeba takiej regulacji jest podyktowana 

faktem, że w minionym okresie ponad pięćdziesięciu lat mogły nastąpić istotne zmiany obszaru 

wspólnot gruntowych spowodowane wywłaszczeniem, zasiedzeniem, · scaleniem gruntów, 

przeznaczeniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolniczy i nieleśne albo innymi jeszcze 

okolicznościami. To z kolei powoduje, że zasadne może być również ustalenie na wniosek 

zainteresowanych nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową, nawet w przypadku gdy w 

przeszłości ustalenia takie zostały dokonane. 

2. Ustawa macierzysta w aktualnie obowiązującym brzmieniu, ani projektowana nowelizacja nie. 

definiuje pojęcia "nieruchomości stanowiące wspólnotę gruntową". Poprzez odesłanie w 

projektowanym art. Ba ust. 4 do art. 1 ust. 1 i art. 3 (powinno być także - do art. 2a) uzasadnione 

jest założenie, że chodzi o "nieruchomości rolne, nieruchomości leśne oraz obszary wodne z 

wyjątkiem gruntów pokrytych wodami publicznymi". Problem w tym, że również te pojęcia nie są 

zdefiniowane w przedmiotowej ustawie, ani też w ustawach przedmiotowo związanych z tą ustawą. 

Wydaje się więc, że można by przyjąć rozumienie tych pojęć w sposób analogiczny do pojęć 

"grunty rolne" i "grunty leśne" w znaczeniu nadanym przez art. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych. Natomiast pojęcie "obszar wodny" można by rozumieć jako 



"grunt pokryty wodami powierzchniowymi stojącymi", o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4a, art. 12 i 

art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. W tej sytuacji można by rozważyć 

wprowadzenie stosownych definicji do nowelizowanej ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych. 

3. W projektowanej nowelizacji należałoby dodać, że nieruchomości stanowiące mienie gromadzkie 

oraz nieruchomości stanowiące wspólnotę gruntową określa się według danych zawartych w 

ewidencji gruntów i budynków {katastrze nieruchomości), o której mowa w przepisach rozdziału 4 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

4. Na tle dodawanego art. 6a dostrzega się pominięcie w nim stosowania art. 6 ust. 3 do zdarzeń 

zaistniałych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., co może być 

potraktowane jako nieuzasadnione zróżnicowanie osób uprawnionych do udziału we wspólnocie 

gruntowej. 
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Warszawa, 20 marca 2015 r. 

Pan Adam PODGÓRSKI 

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

W załączeniu, uprzejmie przesyłam odpis opinii Krajowej Rady Sądownictwa 

z dnia 13 marca 2015 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy 

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. 



OPINIA 

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA 

z dnia 13 marca 2015 r. 

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu 

wspólnot gruntowych 

Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie opmmJe proponowane zmiany dotyczące 

uporządkowania sposobu funkcjonowania wspólnot gruntowych. Rada zwraca uwagę, 

że nieruchomości wspólnot gruntowych stanowią mienie wspólne i proponowane zmiany 

podkreślają ten charakter umożliwiając przejęcie gruntów wspólnot na cele publiczne gminy 

bądź przez Skarb Państwa. Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych uchwalona 

w dniu 29 czerwca 1963 r. w § 5 zmienionym w dniu 6 kwietnia 1982 r. stanowi o braku 

możliwości podziału wspólnot pomiędzy jej członków. W związku z tym istotne wątpliwości 

wywołuje wprowadzenie możliwości przekształcenia uchwałą wspólnoty gruntowej 

we współwłasności udziałową z perspektywą zniesienia współwłasności i podziału 

nieruchomości pomiędzy osoby fizyczne. Przepis ten podważa historycznie ukształtowaną 

zasadę funkcjonowania wspólnoty jako zarządcy mienia wspólnego, na rzecz uwłaszczenia jej 

członków przy braku możliwości przejęcia mienia na wspólne potrzeby gminy w tak 

projektowanym rozwiązaniu. Wprowadzona procedura całkowicie zmienia charakter 

wspólnoty gruntowej, prowadząc do przekształcenia prawa do wspólnego korzystania 

z nieruchomości we współwłasność w częściach ułamkowych. Powyższe rodzi wątpliwość, 

czy nadanie tego rodzaju uprawnienia aktualnym uprawnionym do udziału we wspólnocie 

gruntowej nie godzi w istotę tej instytucji, jaką jest umożliwienie wspólnego korzystania 

z nieruchomości rolnych, leśnych oraz obszarów wodnych grupom wspólnoty samorządowej. 

Przekształcenie tego uprawnienia we współwłasność w częściach ułamkowych na rzecz 

aktualnych użytkowników zamknie drogę do korzystania z nieruchomości przez przyszłych 

mieszkańców danych terenów oraz doprowadzi do otwarcia możliwości zbycia udziałów 

we współwłasności na cele inne niż przewidziane w ustawie o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych. Ochrona praw indywidualnych stanie tym samym naprzeciw dobru wspólnemu, 

dlatego likwidacja wspólnoty gruntowej przez jej przekształcenie we współwłasność 

w częściach ułamkowych powinna być możliwa jedynie po odpadnięciu celu, dla którego 

została ona ustanowiona. 
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Niezależnie od powyższego Krajowa Rada Sądownictwa zwraca uwagę na potrzebę 

umożliwienia inicjowania procesu regulowania stanu prawnego wspólnoty przez gminę, 

doprecyzowania art. 8k ust. l ustawy, ttybu wydawania decyzji o nabyciu przez Skarb 

Państwa nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota 

gruntowa (art. 8). 

Biuro Krajowej Rady Sądownictwa 
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
Wydziału Organizacyjnego 

Biura Krajow~j rt.:~~nicf:.Na 
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