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D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 
 

KOMISJI  ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy  
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  

 (druk nr 3193) 
 

 Sejm na 96. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2015 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3593 do Komisji Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 9 

lipca 2015 r.  

wnosi: 

W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki: 

 

1) w art. 1 pkt 3 nadać brzmienie: 
„3) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do 
zalesienia, uprawnionymi do udziału w takiej wspólnocie są osoby fizyczne 
mające miejsce zamieszkania lub osoby prawne mające siedzibę na terenie 
miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę, lub osoby 
mające miejsce zamieszkania na terenie innej miejscowości, a prowadzące 
gospodarstwo rolne, chyba że w okresie 10 lat przed dniem wejścia w życie 
ustawy osoby te faktycznie ze wspólnoty nie korzystały.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

2) w art. 1 pkt 4 nadać brzmienie: 
„4) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 



„Art. 6a. 1. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie 
gruntowej, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub 2, uprawnionymi do udziału 
w tej wspólnocie są: 

1) osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i 
nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 
grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej albo 

2) osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie 
miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub 
prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą 
gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do 
zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 
grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty. 

2. Niekorzystanie ze wspólnoty gruntowej w okresie wymienionym w ust. 1 
pkt 1 nie powoduje utraty uprawnień, jeżeli spowodowane było klęską 
żywiołową, wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi 
względami.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

3) w art. 1 w pkt 6 w art. 8a ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu 

uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów 
gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im 
udziałów we wspólnocie następuje na wniosek złożony nie później niż do dnia 31 
grudnia 2016 r. przez  uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej, o którym 
mowa w art. 6 ust. 1 lub 2, albo przez jego następcę prawnego.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 3 powoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 4. 
 
4) w art. 1 w pkt 6 w art. 8a w ust. 1 wyrazy „30 czerwca 2016 r.” zastąpić wyrazami „31 

grudnia 2016 r.”; 
– KP ZP 

– odrzucić 
5) w art. 1 w pkt 6 w art. 8c ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. Termin wyznaczony do składania wniosków nie może być krótszy niż 12 miesięcy 
od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 2, przy 
czym termin ten liczy się od dnia wywieszenia tej informacji w starostwie 
powiatowym.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

6) w art. 1 pkt 8 nadać brzmienie: 
„8) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 11. Dla nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową prowadzi się księgi 
wieczyste według powszechnie obowiązujących uregulowań określonych 
w ustawie o księgach wieczystych i hipotece.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

7) w art. 1 pkt 10 nadać brzmienie: 



„10) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Statut spółki, jego zmiany, zatwierdza starosta w drodze decyzji. Z dniem, w 

którym decyzja o zatwierdzeniu statutu spółki stała się ostateczna, spółka 
nabywa osobowość prawną.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

8) w art. 1 w pkt 11 w art. 19a skreślić ust. 3. 
– KP PiS 

– odrzucić 
 
 
 
Warszawa, dnia  9 lipca 2015 r. 
 
 
 
 

 
                       Przewodniczący Komisji 

 
          i Sprawozdawca 

             
 
 
                                                                                       (Krzysztof Jurgiel) 
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