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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 

(druk nr 995) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Instytucja wspólnot gruntowych regulowana jest ustawą z dnia 29 czerwca 1963 r. 

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169, z późn. zm.). Wspólnoty 

gruntowe są pozostałością uwłaszczeń włościan dokonywanych na ziemiach polskich w XIX 

wieku. Stanowią one specyficzną formę wykorzystania nieruchomości rolnych, leśnych albo 

wodnych, której wskazana powyżej ustawa nadała szczególną konstrukcję prawną, odrębną 

od przepisów o współwłasności zawartych w Kodeksie cywilnym. Ustalenie nieruchomości 

wchodzących w skład wspólnot gruntowych oraz stworzenie wykazu uprawnionych 

do udziału w tych wspólnotach, obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkość 

przysługujących im udziałów należało do zadań starosty. Udziały poszczególnych członków 

(którymi mogą być osoby fizyczne i prawne) we wspólnocie zależały od powierzchni ich 

gruntów, położonych w gminie, w której znajduje się wspólnota i określone są w idealnych 

(ułamkowych) częściach. Wspólnoty gruntowe nie mogą być dzielone między uprawnionych, 

chyba że grunty wchodzące w skład wspólnoty objęte zostaną scaleniem za zgodą 

bezwzględnej większości uprawnionych do udziału we wspólnocie. Dla wspólnot gruntowych 

nie prowadzi się ksiąg wieczystych, a wcześniej prowadzone utraciły moc i uległy 

zamknięciu na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. Zbycie przez 

uprawnionego udziału we wspólnocie gruntowej dokonane może być jedynie w całości 

i na rzecz osoby posiadającej już udział we wspólnocie gruntowej albo gospodarstwo rolne 

w tej samej wsi albo innej wsi przyległej do wspólnoty. Z uwagi na fakt, że wspólnota 
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gruntowa nie ma osobowości prawnej, w celu zagospodarowania gruntów wchodzących w jej 

skład i sprawowania nad nią zarządu tworzona jest spółka posiadająca osobowość prawną. 

Osoby posiadające udziały we wspólnocie stają się członkami spółki powołanej w celu 

zarządzania wspólnotą. Jeżeli w skład wspólnoty wchodzą lasy, grunty leśne lub nieużytki 

przeznaczone do zalesienia, do zagospodarowania takich gruntów może być utworzona 

odrębna spółka, która zarządza wspólnotą gruntową. Wzór statutu spółki określany jest przez 

ministra a nadzór nad jej działalnością sprawuje właściwy wójt. W przypadku zbycia 

wspólnoty gruntowej albo jej części gminie przysługuje prawo pierwokupu. 

Podkreślenia wymaga, że rozwiązania przyjęte w ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. 

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych dostosowane były do polityki rolnej prowadzonej 

w okresie lat 60. XX wieku. Wspólnoty gruntowe traktowane były wówczas jako jeden 

z elementów uspołecznienia rolnictwa, stąd też nie mogły być one dzielone pomiędzy 

uprawnionych, a obrót gruntami wspólnot, z wyjątkiem zbycia na rzecz państwa wymagał 

zgody właściwego wójta. 

Aktualnie na terytorium Polski istnieje ponad 5100 wspólnot gruntowych o łącznej 

powierzchni około 107 tys. ha. Jednak około 3500 z nich nie ma uregulowanego stanu 

prawnego, tj. nie ustalono w drodze decyzji administracyjnej: które nieruchomości stanowią 

wspólnotę gruntową, wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz 

wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących 

im udziałów we wspólnocie – mimo że ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu 

wspólnot gruntowych nakładała na właściwe organy obowiązek dokonania tych czynności 

w terminie roku od dnia jej wejścia w życie – czyli do dnia 5 lipca 1964 r. W związku 

z powyższym obecnie, po ponad 50 latach od wejścia w życie ustawy, jak wynika 

z uzasadnienia do projektu ustawy, istnieją trudności w ustaleniu pochodzenia gruntów 

użytkowanych wspólnie, a więc w zaliczeniu ich do wspólnot gruntowych albo do mienia 

gromadzkiego, a ustalenie kręgu osób uprawnionych do udziału we wspólnotach gruntowych 

stało się niejednokrotnie niewykonalne.  

W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreśla się, że „większość wspólnot gruntowych 

nie ma uporządkowanego zgodnie z przepisami ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych stanu prawnego. Taka sytuacja stwarza poważne niedogodności dla samorządu 

gminnego z powodu trudności z opodatkowaniem tych gruntów. Nie jest ona również 

korzystna dla rolników, zwłaszcza przy ubieganiu się o płatności bezpośrednie do 
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posiadanych gruntów, gdyż obowiązujące przepisy ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych zabraniają podziału gruntów wspólnych na odrębne działki dla poszczególnych 

rolników. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy, istniejące wspólnoty 

gruntowe, które powołały spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą i właściwego 

zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty, mają ograniczone 

możliwości w dysponowaniu nieruchomościami stanowiącymi wspólnotę gruntową, 

natomiast poszczególni członkowie spółki mają ograniczony wpływ na jej funkcjonowanie, 

np. nie mają możliwości zaskarżenia do sądu uchwał podejmowanych przez spółkę co do ich 

zgodności z prawem”.  

Mając powyższe na uwadze, ustawa nowelizująca przewiduje uporządkowanie stanu 

prawnego w zakresie wspólnot gruntowych i dostosowanie zasad ich funkcjonowania 

do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych i obowiązującego ustawodawstwa tak 

aby spowodować uregulowanie stanu prawnego wszystkich nieruchomości stanowiących 

wspólnoty gruntowe oraz rozszerzenie możliwości dysponowania nieruchomościami przez 

członków działających w obrocie prawnym wspólnot przez umożliwienie przekształcenia 

wspólnoty gruntowej we współwłasność w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

Nowelizacja nie zakłada zniesienia istniejących wspólnot gruntowych, powstałych 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych, a więc w których znane są wielkości udziałów wszystkich uprawnionych, 

a zarządzanie wspólnotą odbywa się w ramach utworzonej spółki. Istniejące wspólnoty 

gruntowe będą mogły funkcjonować nadal w dotychczasowej formie organizacyjnej i 

gospodarować na dotychczasowych zasadach, jeżeli taka będzie wola samych uprawnionych.  

W zakresie swoich szczegółowych rozwiązań nowelizacja wprowadza do ustawy z dnia 

29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych m.in. uregulowania:  

1) nakazujące starostom ustalenie nieruchomości stanowiących mienie gromadzkie oraz 

nieruchomości stanowiące wspólnotę gruntową, z jednoczesnym założeniem, że tylko 

w stosunku do mienia gromadzkiego starosta będzie działał z urzędu; 

2) przewidujące określenie nowych podmiotów uprawnionych do udziału we wspólnocie 

gruntowej – osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne 

i nieprzerwanie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie 

korzystały ze wspólnoty, a także osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania 

na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub 
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prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntowa są lasy, 

grunty leśne lub nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba, że osoby te faktycznie 

ze wspólnoty nie korzystały od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 

w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie „pierwotnych uprawnionych”, czyli osób 

fizycznych lub prawnych posiadające gospodarstwa rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku 

przed dniem 5 lipca 1963 r., faktycznie korzystały ze wspólnoty albo przypadku 

wspólnot gruntowych będących lasami, gruntami leśnymi albo nieużytkami 

przeznaczonymi do zalesienia – osób fizycznych lub prawnych zamieszkujących lub 

mających siedzibę na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące 

wspólnotę lub osób zamieszkujących na terenie innej miejscowości, a prowadzących 

gospodarstwo rolne, chyba że w okresie 5 lat przed dniem 5 lipca 1963 r., osoby 

te faktycznie ze wspólnoty nie korzystały; 

3) regulujące zasady i tryb ustalania uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej; 

4) odnoszące się do spółek powołanych do zarządu wspólnotą gruntową, przewidujące 

m.in.: dookreślenie obligatoryjnej treści statutu, doprecyzowanie, że zatwierdzenie 

statutu spółki następuje w trybie decyzji administracyjnej, wprowadzenie możliwości 

zaskarżania uchwał spółki do sądu w przypadku ich niezgodności z prawem lub 

statutem spółki, rezygnację z wymogu uzyskania zgody właściwego wójta (burmistrza, 

prezydenta) na zbycie, zamianę, na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych 

lub ich części oraz zaciąganie pożyczek pieniężnych przez spółkę, możliwość 

utworzenia przez wójta spółki przymusowej i nadania jej statutu; 

5) możliwość przekształcenia (przez uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej) 

wspólnoty gruntowej we współwłasność w częściach ułamkowych. Przekształcenie 

odbywać będzie się w trybie jednomyślnej uchwały. W przypadku braku 

jednomyślności będzie stosować się odpowiednio art. 199 zdanie drugie Kodeksu 

cywilnego. Uchwała o przekształceniu wspólnoty gruntowej we współwłasność w 

częściach ułamkowych będzie określała współwłaścicieli nieruchomości i wielkość 

przypadających im udziałów we współwłasności. Wielkość udziału, jaki będzie 

przysługiwał współwłaścicielowi, będzie odpowiadała wielkości udziału, jaki przypadał 

mu we wspólnocie gruntowej. Uchwała będzie wymagać formy aktu notarialnego. 

Skutkiem podjęcia uchwały o przekształceniu wspólnoty gruntowej we współwłasność 

w częściach ułamkowych będzie otwarcie likwidacji spółki sprawującej zarząd nad 

wspólnotą gruntową. 
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Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. w efekcie rozpatrzenia 

rządowego projektu o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (druk 

sejmowy 3193). 

Projekt został skierowany do pierwszego czytania do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Zaproponowane i przyjęte w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie, w pierwszy oraz drugim 

czytaniu, poprawki nie wpłynęły w sposób istotny na meritum rozwiązań zawartych 

w przedłożeniu rządowym. 

Podkreślić należy, ze ustawa w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie budziła 

wątpliwości natury konstytucyjnej. Podstawowy problem natury konstytucyjnej stanowiło 

proponowane rozwiązanie odnoszące się do nowych zasady ustalania uprawnionych do 

udziału we wspólnocie gruntowej (proponowany art. 6a w ustawie o zagospodarowaniu 

wspólnot gruntowych).  

W ocenie Biura Analiz Sejmowych (BAS)
1) 

art. 6a ustawy w zaproponowanym, 

w przedłożeniu rządowym brzmieniu, może naruszać dekodowaną z art. 2 Konstytucji zasadę 

niedziałania prawa wstecz (lex retro non agit), ponieważ łączy skutek prawny w postaci 

nabycia prawa do udziału we wspólnocie ze zdarzeniami prawnymi, które w całości miały 

miejsce przed wejściem w życie omawianej nowelizacji. Jak podkreśla BAS 

„w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego ten rodzaj retroaktywności właściwej 

kwalifikowany jest zasadniczo jako niedopuszczalny”. Ponadto BAS podnosi, że „omawiany 

art. 6a w zakresie, w jakim przewiduje pozbawienie współwłaścicieli udziałów 

we współwłasności na rzecz osób faktycznie korzystających z gruntu, bez możliwości obrony 

ze strony współwłaścicieli, może stanowić naruszenie konstytucyjnego prawa własności 

(art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji). Proponowane w ustawie rozwiązanie nie jest nazywane 

zasiedzeniem, ale wywołuje taki sam skutek jak zasiedzenie, ponieważ łączy z faktem 

korzystania z gruntów wspólnoty gruntowej przez okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 

                                                 

1)
 Opinia prawna w sprawie rządowego projektu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (druk 

sejmowy nr 3193) z dnia 17 marca 2015 r. oraz Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją 

rządowego projektu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (druk sejmowy nr 3193) z dnia 

11 maja 2015 r. 
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grudnia 2015 r. skutek w postaci nabycia prawa do udziału w tej wspólnocie. Biorąc pod 

uwagę, że wejście ustawy w życie nastąpić ma 1 stycznia 2016 r. cały okres prowadzący do 

nabycia prawa udziału we wspólnocie upłynie przed wejściem zmian w życie. Oznacza to, że 

obecnie uprawnieni do udziału we wspólnocie nie będą w stanie zapobiec nabyciu udziałów 

we wspólnocie przez osoby faktycznie korzystające ze wspólnoty, ponieważ w chwili wejścia 

nowego rozwiązania w życie okres wymagany do uzyskania udziału w całości upłynął. (…) 

Według Trybunału Konstytucyjnego przepis przyznający określonemu podmiotowi prawo 

własności gruntu i pozbawiający tego prawa dotychczasowego uprawnionego nie pozwalając 

mu zapobiec utracie tego prawa jest także niezgodny z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą 

zaufania do państwa i prawa oraz zasadą poprawnej legislacji. Przepisy umożliwiające 

„zasiedzenie” nieruchomości, które nie zapewniają stosownych gwarancji ochrony 

dotychczasowemu właścicielowi naruszają konstytucyjną zasadę ochrony własności i innych 

praw majątkowych (art. 64 ust. 2 Konstytucji)”. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 6, art. 8b i art. 8f ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. 

W proponowanym brzmieniu art. 8b przewiduje, że decyzje, postanowienia oraz inne 

pisma, o których w art. 8a ust. 4, 5 i 7 doręcza się poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości, wywieszenie w urzędzie gminy oraz starostwa na okres 

14 dni. Po upływie 14 dni pisma uważa się za doręczone. Zauważyć należy, że instytucja 

tzw. „doręczenia przez obwieszczenie” jest już uregulowana w przepisie art. 49 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. Przepis ten przewiduje dla zawiadomienia o decyzjach lub 

innych czynnościach postępowania formę obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty 

w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Przepis art. 8b dubluje instytucję 

prawną uregulowaną przepisem art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, ma zatem 

charakter superfluum ustawowego. Co więcej przepis art. 49 in fine, określa moment, 

od którego zawiadomienie lub doręczenie wywołuje skutki prawne, czego nie określa w 

sposób niebudzący wątpliwości art. 8b – nie jest jasne czy okres 14 dni należy liczyć od 

momentu ogłoszenia czy wywieszenia w urzędzie gminy lub starostwa – decyzji, 

postanowienia bądź innego pisma. Analogiczne uwagi należy odnieść do przepisu art. 8f.  

Mając na uwadze powyższe oraz to, że skorzystanie z obwieszczenia lub publicznego 

ogłoszenia decyzji w trybie art. 49Kodeksu postepowania administraczjnego wymaga 
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powołania podstawy prawnej zawartej w przepisie ustawy szczególnej, proponuje się 

wprowadzenie następujących poprawek. 

Propozycje poprawek: 

1) w art. 1 w pkt 6, art. 8b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8b. Decyzje, postanowienia oraz inne pisma w sprawach, o których mowa 

w art. 8a ust. 4, 5 i 7, podlegają ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.”; 

 

2) w art. 1 w pkt 6, art. 8f otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8f. Decyzje, postanowienia oraz inne pisma w sprawach, o których mowa w art. 6a 

oraz art. 8e, podlegają ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.”. 

 

 

 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Legislator 

 


