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W odpowiedzi na pismo z dnia 27 lutego 2015 

Warszawa, dnia .... 21 .. 03..2.0 15 r. 

r. (GMS-\VP-173-46/15), 

przesyłające projekt ustawy o zmianie ustawy ó zagospodarowaniu wspólnot 

gruntmvych, w załączeniu przesyłam uchwałę nr VIII/31/20 15 Krajowej Rady 

Not~r!aln~j z dni.~ 26 m.E!r~a 2015 r. 
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UCHWALA Nr VIII/31/2015 
Krajowej Rady Notarialnej 

z dnia 26 marca 2015 r. 

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 
gruntowych 

Na podstawie art. 40 § l ustawy z dnia 14lutego 1991 r.- Prawo o notariacie (tj. Dz.U. 
z 2014 roku, poz. 164 ze zm.) 

Krajowa Rada Notarialna pozytywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy 
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, przesłany przy piśmie Zastępcy Szefa 
Kancelarii Sejmu z dnia 27 lutego 2015 r. (GMS-WP-173-46/15), zgłaszając 
jednocześnie następujące uwagi. 

W ocenie Krajowej Rady Notarialnej nie budzi wątpliwości konieczność 
dokonania zmian w ustawie z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu 
wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28, poz.l69 z późn. zm.). Uzasadnia to między 
innymi nieuregulowany nadal stan prawny wielu wspólnot gruntowych, jak i 
konieczność jednoznacznego określenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie 
gruntowej. 

W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych w projekcie 
winno zostać doprecyzoWane, że uprawnionymi do udziału we wspólnocie groritowej -
poza osobami fizycznymi lub osobami prawnymi - są także osoby ustawowe w 
rozumieniu art.33 1 Kodeksu cywilnego. Naszym zdaniem przy ustalaniu osób 
uprawnionych, zwłaszcza na podstawie art.6a projektu, kryteria ustalone w tym 
przepisie spełniać może np. spółka jawna. 

Projekt przewiduje oddzielenie ustalenia, które nieruchomości stanowią 
wspólnotę gruntową (w drodze decyzji starosty- art.8a ust.4), od ustalenia wykazu 
uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów 
gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkość przysługujących im udziałów 
we wspólnocie (oddzielną decyzją starosty - art.8a ust. S i art.8c ust. l). 

Projekt zakłada, że ustalenie przez starostę wykazu uprawnionych do udziału 
we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich 
posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie (zwanych dalej 
"wykazami"), może nastąpić w oparciu o różne kryteria podmiotowe, zebrane w 
dwóch grupach. 

Pierwsza grupa uprawnionych do udziału we wspólnocie określona jest w art.6 
ust. l i 2 obecnie obowiązującej ustawy i art.8a. ust. l projektu ustawy nadaje tej grupie 
niejako pierwszeństwo uzyskania przymiotu uprawnionych do udziału we wspólnocie 
gruntowej. 

Zgodnie ze wskazanym przepisem art.6 ust.l ustawy, osobami uprawnionymi 
do udziału we wspólnocie gruntowej są osoby fizyczne lub prawne posiadające 
gospodarstwa rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku faktycznie korzystały z tej 
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wspólnoty,- . zaś art.6 ust.2 ustawy określa osoby uprawnione do udziału we 
wspólnocie, obejmującej lasy, grunty leśne albo nieużytki. Proponowany do dodania 
art.8a. ust. l ustawy, rozszerza kategorię uprawnionych o następców prawnych osób, 
o których mowa w art. 6 ust. l i 2, które spełniają warunki określone w tych 
przepisach, z wyjątkiem terminów określonych w tych przepisach. Zasadna jest 
uwaga projektodawcy, że w wielu przypadkach trudno będzie ustalić osoby 
uprawnione, a w ślad za tym sporządzić wykazy, gdyż stany faktyczne, z którymi 
art.6 ust. l i 2 wiąże określone skutki prawne, dotyczą czasu przed wejściem w życie 
ustawy (1963 rok), a więc okresu, który zakończył się przed ponad pięćdziesięciu laty. 
Odczytanie tych uprawnień po upływie tak znacznego okresu czasu, staje się więc 
zagadnieniem znacznie utrudnionym, a w wielu przypadkach niemożliwym. 

Projektodawca tę sytuację rozwiązał w ten sposób, że: 
- w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we 

wspólnocie gruntowej, o której mowa w art. 6 ust.l i 2 lub ich następców 
prawnych (art. 6a projektu), starosta wydaje decyzję o nieustaleniu wykazu 
uprawnionych do udziału we wspólnocie (art.8a ust.7), a nadto 

- w przypadku, gdy decyzja o której mowa wyżej stała się ostateczna 
ustalenie wykazów następuje na wniosek uprawnionego do udziału we 
wspólnocie gruntowej, o którym mowa w art.6a. 

Art.6a projektu tworzy nowe kategorie uprawnionych do udziału we wspólnocie 
gruntowej, to jest odrywa się od przesłanek, od których obecnie uzależnione jest 
nabycie uprawnienia do udziału we wspólnocie gruntowej, określonych w art. 6 ust. l i 
2 ustawy (z rozszerzeniem tych przesłanek na następców prawnych). Zgodnie z art.6a 
projektu uprawnionymi do udziału we wspólnocie są wówczas również osoby fizyczne 
lub prawne, które: 

l. posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie od dnia l stycznia 2011 r. do 
dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystają ze wspólnoty gruntowej albo 

2. zamieszkują lub mają siedzibą na terenie miejscowości, w której znajdują 
się grunty stanowiące wspólnotę lub osoby fizyczne, które zamieszkują w 
innej miejscowości, a prowadzą gospodarstwo rolne - jeżeli wspólnotą 
gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, 
chyba, że przez okres od dnia l stycznia 20llr do dnia 31 grudnia 2015r. 
osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty. 

Redakcja art.6a projektu jest nieprecyzyjna. Użycie w tym przepisie wyrazu 
"również" w sformułowaniu "uprawnionymi do udziału w tej wspólnocie są również 
osoby fizyczne lub prawne, które( ... )", może oznaczać, że osobami uprawnionymi są 
zarówno osoby wymienione w art.6 ust. l i 2 jak i w art.6a pkt l) i 2). 

Wydaje się, że intencją projektodawcy była taka regulacja, aby po zakończeniu 
postępowania w oparciu o art. 6 ust. l i 2, ostateczną decyzją, o której mowa w art.8a 
ust.7, można było wszcząć niejako nowe postępowanie o ustalenie osób 
uprawnionych, w oparciu o kryteria określone w art.6a pkt l i 2. Przy takim 
rozumieniu intencji projektu, wyraz "również" w zdaniu pierwszym art.6ajest zbędny. 
Należy zauważyć, że taka wykładnia niejako powoduje pozbawienie uprawnień, które 
dotychczas przyznaje obecny art.6 ust.l i 2 ustawy, co byłoby sprzeczne z 
konstytucyjną ochroną praw nabytych. W związku z tym, o ile projektodawca w art.6a 
nie chciał pomijać uprawnionych wymienionych w art.6 ust. l ·i 2 i ich następców 
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prawnych, wskazany art. 6a projektu wm1en brzmieć: "Jeżeli nie jest możliwe 
ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wyłącznie na podstawie 
art.6 ust.l lub 2 bądź ich następców prawnych, uprawnionymi do udziału w tej 
wspólnocie są także osoby fizyczne lub prawne, które( .... )" (dalej następują punkty 
l) i 2) wyżej cytowane). 

Wobec powyższego Krajowa Rada Notarialna poddaje ocenie rozważenie 
zasadności utrzymywania dwóch postępowań o ustalenie osób uprawnionych do 
udziału we wspólnocie gruntowej, pierwszego- na podstawie art.8 a. l projektu (krąg 
uprawnionych określonych w art.6 ust. l lub 2 ustawy i ich następców prawnych), a w 
przypadku nieustalenia (decyzją starosty) osób uprawnionych na wskazanej podstawie 
prawnej - wszczęcia następnego postępowania o ustalenie osób uprawnionych do 
udziału we wspólnocie gruntowej na podstawie art.8c ust.l projektu (krąg 
uprawnionych określony w art. 6a projektu). Prowadzone mogłoby być jedno 
postępowanie w sprawie, przy czym w pierwszej kolejności osobami uprawnionymi 
byłyby osoby wymieniony w art. 6 ust. l i 2 ustawy i ich następcy prawni, a w dalszej -
osoby wymienione w art. 6a projektu, niejako "uzupełniając" krąg uprawnionych. 

Jednocześnie Krajowa Rada Notarialna zauważa, iż zgodnie z projektem w 
przypadku wydania decyzji o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we 
wspólnocie gruntowej, o której mowa w art. 8e projektu, gmina - na swój wniosek -
może nabyć nieodpłatnie własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków jako wspólnota gruntowa na cele, o których mowa w art .. 24 ust.2 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami, związane z realizacją zadań własnych gminy (art.8g.l 
projektu). Nabycie własności nieruchomości w tym trybie następowałoby na 
podstawie decyzji wojewody. Nie wydaje się być to rozwiązaniem właściwym. 
Zastosowanie tego trybu będzie powodowało, że wojewoda dysponowałby 
nieruchomością, do której Skarb Państwa nie ma tytułu. Nie chodzi też o nabycie z 
mocy prawa (stwierdzenie tego faktu), ponieważ taka okoliczność nie zachodzi i nie 
może zostać wykreowana. Wydaje się zatem, że w przypadku nie ustalenia wykazu 
osób uprawnionych, nieruchomość z dniem, w którym decyzja starosty w przedmiocie 
nie ustalenia wykazu osób uprawnionych, stanie się ostateczna, winna stawać się z 
mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Nie będzie wówczas swoistego "okresu 
zawieszenia" statusu prawnego nieruchomości, niepewności co do tego, kto jest 
właścicielem danej nieruchomości. 

Natomiast, o ile po jednoznacznym przesądzeniu tytułu własności do 
nieruchomości (według powyższej propozycji - stwierdzeniu nabycia własności z 
mocy prawa przez Skarb Państwa), wystąpią przesłanki uzasadniające nabycie przez 
gminę własności nieruchomości (na cele określone w art. 24 ust. 2 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami), nabycie to winno nastąpić na zasadach ogólnych, to 
jest jako umowa przeniesienia własności nieruchomości przez Skarb Państwa -
wojewodę na gminę, zawierana w formie aktu notarialnego. 


