
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego 

na 18. posiedzeniu Senatu 
w dniu 4 października 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 

Szanowny Panie Ministrze! 
Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (DzU z 1963 r. nr 28, 

poz. 169, z późn. zm.) obecnie praktycznie uniemożliwia regulację prawną wspólnot gruntowych. 
W art. 6 niniejszej ustawy czytamy, że udziałowcami mogą być jedynie osoby, które minimum rok przed 

wejściem w życie ustawy „faktycznie korzystały z tej wspólnoty”. Niestety, brakuje jednoznacznych i nie-
podważalnych dokumentów potwierdzających fakt korzystania ze wspólnoty w latach 1962–1963, co unie-
możliwia ustalenie grona uprawnionych. Dodatkowo obecny stan prawny powoduje, że w sytuacjach konflik-
towych proces ustalania udziałowców ciągnie się latami. Dla przykładu: we wspólnocie Stanisławów w gmi-
nie Odrzywół trwa już dwadzieścia lat. 

Problem dotyczy również wspólnot, którym w latach 1963–1964 ówczesne prezydia PRN ustaliły wykazy 
uprawnionych. Nie były one aktualizowane i dziś nie mogą działać, ponieważ nikt z udziałowców nie żyje. 
Warunkiem wyboru zarządu spółki dla zagospodarowania wspólnoty jest obecność minimum 1/2 udziałow-
ców. 

Brak uregulowania tych i innych problemów wspólnot odbija się bardzo negatywnie na finansach, a co za 
tym idzie, na rozwoju polskich gmin. Grunty wspólnoty podlegają przepisom podatkowym, które w rzeczy-
wistości nie mogą być wyegzekwowane aż do czasu powołania spółki dla zagospodarowania wspólnoty. 
Spółka posiada bowiem osobowość prawną i może być podmiotem egzekucji. Dodatkowo naliczone podatki 
fikcyjnie podwyższają dochody gmin wiejskich, co bezpośrednio wpływa na zmniejszanie subwencji. 

Brak regulacji prawnej gruntów w sposób oczywisty uniemożliwia ich zagospodarowanie i blokuje rozwój 
gmin. Na gruntach o nieuregulowanym statusie prawnym niszczeją budynki dawnych spółdzielni, a także 
budynki oświatowe. Dla przykładu: w gminie Odrzywół (województwo mazowieckie) istnieje osiemnaście 
nieuregulowanych wspólnot, do których należy prawie 1 tysiąc ha gruntów. 

Mając na uwadze to wszystko, proszę o odpowiedzi na następujące pytania. 
W jaki sposób ministerstwo planuje rozwiązać problemy wiążące się z zapisami obecnie obowiązującej 

ustawy, o których była mowa? 
Czy ministerstwo prowadzi prace legislacyjne przygotowujące nowelizację wspomnianej ustawy, a jeśli 

tak, to na jakim etapie one się znajdują? 
Kiedy planowane jest oddanie projektu znowelizowanej ustawy pod obrady Sejmu? 

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski 




