Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
Art. 1. W ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
(Dz. U. Nr 28, poz. 169, z pó n. zm.1)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

po art. 2 dodaje si art. 2a w brzmieniu:
„Art. 2a. Przepisów ustawy nie stosuje si

do gruntów pokrytych wodami

publicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z pó n. zm.2)).”;
2)

po art. 6 dodaje si art. 6a w brzmieniu:
„Art. 6a. Je eli nie jest mo liwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie
gruntowej, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub 2, uprawnionymi do udziału w tej
wspólnocie s równie osoby fizyczne lub prawne, które:
1)

posiadaj gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia
2011 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystaj ze wspólnoty gruntowej
albo

2)

zamieszkuj lub maj siedzib na terenie miejscowo ci, w której znajduj si
grunty stanowi ce wspólnot

lub osoby fizyczne, które zamieszkuj

w innej

miejscowo ci, a prowadz gospodarstwo rolne – je eli wspólnot gruntow s lasy,
grunty le ne albo nieu ytki przeznaczone do zalesienia, chyba e przez okres
od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie
korzystały ze wspólnoty.”;
3)

art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. 1. Starosta ustala, w drodze decyzji, stosownie do przepisów art. 1 ust. 2
i 3, które nieruchomo ci stanowi mienie gromadzkie.
2. Decyzje w sprawach ustalenia nieruchomo ci, które stanowi

mienie

gromadzkie, podaje si do wiadomo ci w sposób przyj ty w danej miejscowo ci oraz
1)

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 11, poz. 80, z 1990 r. Nr 34, poz. 198,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2009 r. Nr 92,
poz. 753.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513,
z 2013 r. poz. 21 i 165 oraz z 2014 r. poz. 659, 822, 850 i 1146.
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ogłasza si je przez wywieszenie w urz dzie gminy oraz starostwa powiatowego na
okres 14 dni, a tak e zamieszcza si na stronie internetowej gminy i starostwa oraz
w prasie lokalnej.”;
4)

po art. 8 dodaje si art. 8a–8l w brzmieniu:
„Art. 8a. 1. Ustalenie, które nieruchomo ci stanowi wspólnot gruntow , wykazu
uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw
rolnych przez nich posiadanych i wielko ci przysługuj cych im udziałów we wspólnocie
nast puje na wniosek zło ony nie pó niej ni do dnia 30 czerwca 2016 r. przez:
1)

uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1
lub 2, lub

2)

osoby fizyczne lub prawne b d ce nast pcami prawnymi osób, o których mowa
w art. 6 ust. 1 lub 2, które spełniaj

warunki okre lone w tych przepisach,

z wyj tkiem terminów okre lonych w tych przepisach, zwanych dalej „nast pcami
prawnymi”.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)

imi i nazwisko uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej, o którym
mowa w art. 6 ust. 1 lub 2 lub jego nast pcy prawnego,

2)

nazw miejscowo ci, gdzie poło one jest gospodarstwo rolne uprawnionego do
udziału we wspólnocie gruntowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lub 2 lub jego
nast pcy prawnego,

3)

wskazanie adresu do dor cze .
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale y doł czy w szczególno ci

dowody:
1)
2)

wiadcz ce, e nieruchomo

stanowi wspólnot gruntow ,

potwierdzaj ce spełnienie warunków, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub 2 albo
dowody potwierdzaj ce nast pstwo prawne.
4. Starosta ustala, w drodze decyzji, stosownie do przepisów art. 1 ust. 1 i art. 3,

które nieruchomo ci stanowi wspólnot gruntow .
5. Starosta ustala, w drodze decyzji, wykaz uprawnionych do udziału we
wspólnocie gruntowej oraz wykaz obszarów gospodarstw rolnych przez nich
posiadanych i wielko

przysługuj cych im udziałów we wspólnocie. Dla obszarów

gmin projekty takich wykazów sporz dzaj wójtowie (burmistrzowie albo prezydenci
miast).
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6. Obszary gospodarstw rolnych osób uprawnionych do udziału we wspólnocie
gruntowej okre la si według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
7. W przypadku gdy nie jest mo liwe ustalenie uprawnionych do udziału we
wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub 2 lub ich nast pców
prawnych, starosta wydaje decyzj o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we
wspólnocie.
Art. 8b. Decyzje lub postanowienia wydane w toku post powania w sprawach
wymienionych w art. 8a ust. 4 i 5 albo ust. 7 podaje si tak e do wiadomo ci w sposób
zwyczajowo przyj ty w danej miejscowo ci oraz ogłasza si je przez wywieszenie
w urz dzie gminy oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a tak e zamieszcza
si na stronie internetowej gminy i starostwa oraz w prasie lokalnej.
Art. 8c. 1. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w art. 8a ust. 7, stała si
ostateczna, ustalenie, które nieruchomo ci stanowi wspólnot gruntow oraz ustalenie
wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów
gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielko ci przysługuj cych im udziałów
we wspólnocie nast puje na wniosek uprawnionego do udziału we wspólnocie
gruntowej, o którym mowa w art. 6a.
2. Starosta w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w art. 8a
ust. 7, stała si ostateczna, podaje do publicznej wiadomo ci informacj o terminie
składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej,
o których mowa w art. 6a.
3. Informacj , o której mowa w ust. 2, wywiesza si na okres 14 dni w starostwie
powiatowym oraz urz dach gmin wła ciwych ze wzgl du na poło enie nieruchomo ci
stanowi cych wspólnot gruntow , a ponadto podaje si j do wiadomo ci w sposób
zwyczajowo przyj ty w danej miejscowo ci, a tak e zamieszcza si j na stronach
internetowych gminy i starostwa powiatowego oraz w prasie lokalnej.
4. Termin nie mo e by krótszy ni 6 miesi cy od dnia podania do publicznej
wiadomo ci informacji, o której mowa w ust. 2, przy czym termin ten liczy si od dnia
wywieszenia tej informacji w starostwie powiatowym.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)

imi i nazwisko uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej, o którym
mowa w art. 6a,
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2)

nazw miejscowo ci, gdzie poło one jest gospodarstwo rolne uprawnionego, do
udziału we wspólnocie gruntowej, o którym mowa w art. 6a,

3)

wskazanie adresu do dor cze .
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale y doł czy w szczególno ci

dowody:
1)
2)

wiadcz ce, e nieruchomo

stanowi wspólnot gruntow ,

potwierdzaj ce spełnienie warunków, o których mowa w art. 6a.
Art. 8d. Do ustalania, które nieruchomo ci stanowi wspólnot gruntow , wykazu

uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a, oraz
wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielko ci przysługuj cych im
udziałów we wspólnocie stosuje si przepisy art. 8a ust. 4–6.
Art. 8e. W przypadku gdy nie jest mo liwe ustalenie uprawnionych do udziału we
wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a, starosta wydaje decyzj o nieustaleniu
wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie.
Art. 8f. Decyzje ustalaj ce, które nieruchomo ci stanowi wspólnot gruntow ,
wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a,
oraz wykaz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielko ci przysługuj cych
im udziałów we wspólnocie albo decyzje, o których mowa w art. 8e, oraz postanowienia
wydane w toku post powania w tych sprawach podaje si

tak e do wiadomo ci

w sposób zwyczajowo przyj ty w danej miejscowo ci oraz ogłasza si

je przez

wywieszenie w urz dzie gminy oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a tak e
zamieszcza si na stronie internetowej gminy i starostwa oraz w prasie lokalnej.
Art. 8g. 1. W przypadku wydania decyzji o nieustaleniu wykazu uprawnionych do
udziału we wspólnocie gruntowej, o której mowa w art. 8e, gmina mo e nieodpłatnie
naby na własno

nieruchomo ci oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako

wspólnota gruntowa na cele, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z pó n. zm.3)),
zwi zane z realizacj zada własnych gminy.
2. Nabycie nieruchomo ci, o której mowa w ust. 1, nast puje na wniosek gminy.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906
i 1200.
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Art. 8h. 1. Starosta w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa
w art. 8e, stała si ostateczna, informuje gmin o mo liwo ci nieodpłatnego nabycia
nieruchomo ci, o których mowa w art. 8g ust. 1.
2. W informacji, o której mowa w ust. 1, podaje si dane dotycz ce nieruchomo ci,
które stanowi wspólnot gruntow według danych zawartych w ewidencji gruntów
i budynków oraz okre la si termin do zło enia przez gmin wniosku o nabycie tych
nieruchomo ci.
3. Termin nie mo e by

krótszy ni

6 miesi cy od dnia dor czenia gminie

informacji, o której mowa w ust. 1.
Art. 8i. 1. W przypadku zło enia przez gmin wniosku, o którym mowa w art. 8g
ust. 2, wojewoda wydaje decyzj

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gmin

własno ci nieruchomo ci, o których mowa w art. 8g ust. 1. Nabycie prawa własno ci
nast puje z dniem, w którym decyzja stała si ostateczna.
2. Wojewoda wydaje decyzj

o odmowie nabycia przez gmin

własno ci

nieruchomo ci, o których mowa w ust. 1, je eli we wniosku o nabycie nie okre lono
jednego z celów, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomo ciami, zwi zanych z realizacj zada własnych gminy.
3. Odwołania od decyzji wojewody rozpatruje minister wła ciwy do spraw rozwoju
wsi.
Art. 8j. Ostateczna decyzja stwierdzaj ca nabycie własno ci nieruchomo ci,
o której mowa w art. 8i ust. 1, stanowi podstaw do dokonania wpisu w ksi dze
wieczystej.
Art. 8k. Wojewoda wydaje decyzj o nabyciu przez Skarb Pa stwa nieruchomo ci
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa w przypadku,
gdy:
1)

w terminie, o którym mowa w art. 8h ust. 2, gmina nie zło yła wniosku albo

2)

została wydana ostateczna decyzja, o której mowa w art. 8i ust. 2.
Art. 8l. Ostateczna decyzja stwierdzaj ca nabycie własno ci nieruchomo ci,

o której mowa w art. 8k, stanowi podstaw do dokonania wpisu w ksi dze wieczystej.”;
5)

w art. 9:
a)

w ust. 2 po wyrazach „art. 6 ust. 1” dodaje si wyrazy „oraz art. 6a pkt 1”,

b)

w ust. 3 po wyrazach „okre lonej w art. 6 ust. 2” dodaje si wyrazy „oraz art. 6a
pkt 2”;
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6)

w art. 17 po pkt 3 dodaje si pkt 3a i 3b w brzmieniu:
„3a) rodzaje czynno ci prawnych dokonywanych przez spółk , których podj cie
wymaga uchwały zebrania członków,
3b) warunki reprezentowania spółki oraz zaci gania zobowi za maj tkowych,”;

7)

w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Statut spółki, jak równie

jego zmiany, zatwierdza wójt, burmistrz, albo

prezydent miasta, w drodze decyzji. Z dniem, w którym decyzja zatwierdzaj ca statut
spółki stała si ostateczna, spółka nabywa osobowo
8)

prawn .”;

po art. 19 dodaje si art. 19a w brzmieniu:
„Art. 19a. 1. Powództwo o uchylenie uchwały spółki mo e by wniesione do s du
powszechnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o uchwale, jednak nie
pó niej ni w terminie 6 miesi cy od dnia jej podj cia, je eli uchwała:
1)

została podj ta z naruszeniem prawa lub uchwalonym statutem spółki,

2)

narusza zasady prawidłowego gospodarowania gruntami wchodz cymi w skład
wspólnoty gruntowej,

3)
9)

narusza interesy poszczególnych członków spółki.”;

w art. 25 w ust. 1 skre la si wyrazy „(art. 8)”;

10) w art. 26 uchyla si ust. 1, 3 i 4;
11) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zbycie udziału we wspólnocie gruntowej wymaga formy aktu notarialnego.”;
12) po rozdziale 3 „Rozporz dzanie wspólnotami gruntowymi” dodaje si

rozdział 3a

w brzmieniu:
„Rozdział 3a
Przekształcanie wspólnot gruntowych we współwłasno
Art. 30a. 1. Uprawnieni do udziału we wspólnocie gruntowej mog podj
o przekształceniu wspólnoty gruntowej we współwłasno

uchwał

w cz ciach ułamkowych.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, jest podejmowana jednogło nie przez
wszystkich uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. W przypadku braku
jednomy lno ci stosuje si odpowiednio art. 199 zdanie drugie Kodeksu cywilnego.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 1, okre la współwła cicieli nieruchomo ci
i wielko

przypadaj cych im udziałów we współwłasno ci. Wielko

udziału jaki
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przysługuje współwła cicielowi odpowiada wielko ci udziału jaki przypadał mu we
wspólnocie gruntowej.
4. Uchwała, o której mowa w ust. 1, wymaga formy aktu notarialnego.
Art. 30b. Z dniem podj cia uchwały, o której mowa w art. 30a ust. 1, nast puje
otwarcie likwidacji spółki, o której mowa w art. 14.
Art. 30c. Uchwała, o której mowa w art. 30a ust. 1, albo prawomocne orzeczenie
s du w przypadku, o którym mowa w art. 30a ust. 2, stanowi podstaw do dokonania
wpisu w ksi dze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków.”.
Art. 2. Post powania wszcz te i niezako czone przed dniem wej cia w ycie ustawy
prowadzi si na podstawie przepisów dotychczasowych.
Art. 3. Statuty spółek do sprawowania zarz du nad wspólnot

i do wła ciwego

zagospodarowania gruntów wchodz cych w skład tej wspólnoty, o których mowa w art. 18
ustawy wymienionej w art. 1, zatwierdzone przed dniem wej cia w ycie ustawy zachowuj
wa no

i podlegaj

dostosowaniu do wymogów okre lonych w ustawie wymienionej

w art. 1, w terminie 6 miesi cy od dnia wej cia w ycie ustawy.
Art. 4. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

UZASADNIENIE

Instytucja wspólnot gruntowych regulowana jest obecnie w ustawie z dnia 29 czerwca
1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169, z pó n.
zm.). Wspólnoty gruntowe s pozostało ci uwłaszcze wło cian dokonywanych na
ziemiach polskich w XIX wieku. Wspólnota gruntowa jest szczególnego rodzaju
współwłasno ci , której wy ej wymieniona ustawa nadała szczególn
prawn , odr bn

konstrukcj

od przepisów o współwłasno ci zawartych w ustawie – Kodeks

cywilny. Zgodnie z orzecznictwem S du Najwy szego charakter wspólnoty gruntowej
,,aczkolwiek

zbli a

si

do

współwłasno ci,

stanowi

jednak

współwłasno

o szczególnych cechach, niepodlegaj c podziałowi, rz dz c si własnymi, odr bnymi
zasadami. Istot tej współwłasno ci jest uprawnienie członka wspólnoty do udziału we
wspólnocie w postaci korzystania z obj tych ni

gruntów zgodnie z ich

przeznaczeniem, przysługuj ce osobom fizycznym lub prawnym posiadaj cym
gospodarstwa rolne” (por. uchwała S du Najwy szego z dnia 23 sierpnia 1968 r., sygn.
akt III CZP 73/68, publ. OSNCP 1969, nr 5, poz. 90 oraz z dnia 9 grudnia 1969 r. sygn.
akt III CZP 89/69, OSNCP 1970, nr 10, poz. 173; patrz tak e G. Bieniek, S. Rudnicki,
Nieruchomo ci. Problematyka prawna, Warszawa 2006, s. 813–820).
Nale y wskaza ,

e rozwi zania przyj te w ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r.

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych dostosowane były do prowadzonej w okresie
lat 60. XX w. polityki rolnej. Wspólnoty gruntowe traktowane były jako jeden
z elementów uspołecznienia rolnictwa, st d te nie mogły by one dzielone pomi dzy
uprawnionych, a obrót gruntami wspólnot, z wyj tkiem zbycia na rzecz pa stwa
wymagał zgody wła ciwego wójta (burmistrza albo prezydenta miasta). Z tego te
wzgl du wprowadzono odno nie do tych gruntów zakaz prowadzenia ksi g
wieczystych, a istniej ce straciły moc i uległy zamkni ciu.
Aktualnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istnieje ponad 5100 wspólnot
gruntowych o ł cznej powierzchni około 107 tys. ha. Jednak prawie 3500 z nich nie ma
uregulowanego stanu prawnego, tzn. nie ustalono w drodze decyzji administracyjnej,
które nieruchomo ci stanowi wspólnot gruntow , wykazu uprawnionych do udziału
we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich
posiadanych i wielko ci przysługuj cych im udziałów we wspólnocie – mimo e ustawa

w art. 8 ust. 5 nakładała na wła ciwy organy obowi zek dokonania tych czynno ci
w terminie 1 roku od dnia wej cia w ycie ustawy – czyli do dnia 5 lipca 1964 r.
W zwi zku z powy szym obecnie, po ponad 50 latach od wej cia w ycie ustawy,
istniej trudno ci w ustaleniu pochodzenia gruntów u ytkowanych wspólnie, a wi c
w zaliczeniu ich do wspólnot gruntowych albo do mienia gromadzkiego, a ustalenie
kr gu osób uprawnionych do udziału we wspólnotach gruntowych stało si bardzo
utrudnione, a niejednokrotnie niewykonalne.
Ponadto udziałowcy jedynie 1080 istniej cych wspólnot utworzyli spółki sprawuj ce
zarz d nad tymi wspólnotami.
Z powy szych danych wynika,

e wi kszo

wspólnot gruntowych nie ma

uporz dkowanego zgodnie z przepisami ustawy o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych stanu prawnego. Taka sytuacja stwarza powa ne niedogodno ci dla
samorz du gminnego z powodu trudno ci z opodatkowaniem tych gruntów. Nie jest ona
równie korzystna dla rolników, zwłaszcza przy ubieganiu si o płatno ci bezpo rednie
do posiadanych gruntów, gdy obowi zuj ce przepisy ustawy o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych zabraniaj podziału gruntów wspólnych na odr bne działki dla
poszczególnych rolników. Ponadto zgodnie z obowi zuj cymi przepisami ustawy,
istniej ce wspólnoty gruntowe, które powołały spółki do sprawowania zarz du nad
wspólnot

i wła ciwego zagospodarowania gruntów wchodz cych w skład tej

wspólnoty, maj

ograniczone mo liwo ci w dysponowaniu nieruchomo ciami

stanowi cymi wspólnot gruntow , natomiast poszczególni członkowie spółki maj
ograniczony wpływ na jej funkcjonowanie, np. nie maj mo liwo ci zaskar enia do
s du uchwał podejmowanych przez spółk co do ich zgodno ci z prawem.
Z uwagi na powy sze oraz na to, e w ci gu przeszło 50 lat obowi zywania ustawy
miały miejsce w Polsce istotne zmiany ustrojowe, społeczne i gospodarcze, konieczna
jest nowelizacja przepisów ustawy i dostosowanie jej, w zakresie projektowanej
nowelizacji

ustawy,

do

współczesnych

realiów

społeczno-gospodarczych

i obowi zuj cego ustawodawstwa, tak aby spowodowa uregulowanie stanu prawnego
wszystkich nieruchomo ci stanowi cych wspólnoty gruntowe, co do których nie została
wydana decyzja ustalaj ca, które nieruchomo ci stanowi wspólnot gruntow , oraz
rozszerzenie mo liwo ci dysponowania nieruchomo ciami przez członków działaj cych
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w obrocie prawnym wspólnot przez umo liwienie przekształcenia wspólnoty gruntowej
we współwłasno

w rozumieniu ustawy – Kodeks cywilny.

Nale y nadmieni ,

e projektowana nowelizacja ustawy nie zakłada zniesienia

istniej cych wspólnot gruntowych, powstałych zgodnie z przepisami ustawy
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, a wi c w których znane s

wielko ci

udziałów wszystkich uprawnionych, a zarz dzanie wspólnot odbywa si w ramach
spółki utworzonej przez uprawnionych. Istniej ce wspólnoty gruntowe b d mogły
funkcjonowa

nadal w dotychczasowej formie organizacyjnej i gospodarowa

na

dotychczasowych zasadach, je eli taka b dzie wola samych uprawnionych.
Ponadto projektowane zmiany w ustawie nie zmieniaj obowi zuj cych przepisów
dotycz cych mienia gromadzkiego.
Ze

wzgl du

na

powy sze,

w

projektowanej

ustawie

o

zmianie

ustawy

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych proponuje si wprowadzenie nast puj cych
rozwi za :
I. Zgodnie z art. 8 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, post powanie
w sprawie ustalenia, które nieruchomo ci stanowi

wspólnot

gruntow , jest

wszczynane z urz du przez starost . Nale y przy tym zauwa y ,

e zaliczenie

nieruchomo ci do wspólnot gruntowych nast piło z mocy samego prawa, z dniem
wej cia w ycie wspomnianej ustawy (art. 1 ust. 1 i 3 ustawy). Decyzja starosty ma
charakter deklaratoryjny, stwierdza jedynie stan prawny istniej cy w dniu wej cia
w ycie omawianej ustawy, czyli na dzie 5 lipca 1963 r. Oznacza to, e nieruchomo ci
nieobj te decyzj starosty nie mog by uwa ane za stanowi ce wspólnoty gruntowe.
Ustalenie, które nieruchomo ci stanowi wspólnot gruntow , oraz ustalenie wykazów
uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych
przez nich posiadanych i wielko ci przysługuj cych im udziałów we wspólnocie
powinno zosta dokonane w terminie roku od dnia wej cia w ycie ustawy, tj. do dnia
5 lipca 1964 r. Termin ten jest terminem instrukcyjnym, a nie materialnoprawnym,
co oznacza, e w chwili obecnej w 2015 r. nie ma adnych przeszkód do rozstrzygania
przez starost konkretnej sprawy z tego zakresu. Jednak e z uwagi na to, i od dnia
wej cia w ycie ustawy upłyn ło ju ponad 50 lat, a w stosunku do wielu nieruchomo ci
nie wydano w dalszym ci gu decyzji, o których mowa w art. 8 ustawy, proponuje si
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zmian przepisów ustawy reguluj cych zasady i tryb ustalania uprawnionych do udziału
we wspólnocie gruntowej.
W zwi zku z powy szym w art. 1 pkt 3 projektu proponuje si nada nowe brzmienie
art. 8 ustawy, zaw aj c go wył cznie do kwestii ustalania nieruchomo ci stanowi cych
mienie gromadzkie. Tylko w odniesieniu do mienia gromadzkiego starosta b dzie
działał z urz du. W zakresie mienia gromadzkiego nie przewiduje si wprowadzania
zmian dotycz cych zasad i trybu ustalania, które nieruchomo ci, stosownie do art. 1
ust. 2 i 3 ustawy, stanowi mienie gromadzkie.
Natomiast zasady ustalania, które nieruchomo ci, stosownie do art. 1 ust. 1 i 3, stanowi
wspólnot gruntow , oraz uprawnionych do tych nieruchomo ci proponuje si , oprócz
art. 6 ustawy, uregulowa w dodawanym art. 6a (art. 1 pkt 2 projektu), a tryb ich
ustalania w dodawanych art. 8a–8l (art. 1 pkt 4 projektu).
W pierwszej kolejno ci przewiduje si , e ustalenie, które nieruchomo ci stanowi
wspólnot gruntow , oraz ustalenie wykazów uprawnionych do udziału we wspólnocie
oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielko ci
przysługuj cych im udziałów we wspólnocie b dzie nast powało na wniosek
uprawnionego do udziału we wspólnocie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lub 2
obowi zuj cej ustawy, czyli b d

to osoby fizyczne lub prawne posiadaj ce

gospodarstwa rolne, je eli w ci gu ostatniego roku przed dniem wej cia w

ycie

ustawy, tj. przed dniem 5 lipca 1963 r., faktycznie korzystały z tej wspólnoty.
W przypadku wspólnot gruntowych b d cych lasami, gruntami le nymi albo
nieu ytkami przeznaczonymi do zalesienia, uprawnionymi do udziału we wspólnocie
b d

osoby fizyczne lub prawne zamieszkuj ce lub maj ce siedzib

miejscowo ci, w której znajduj

si

grunty stanowi ce wspólnot

na terenie
lub osoby

zamieszkuj ce na terenie innej miejscowo ci, a prowadz ce gospodarstwo rolne, chyba
e w okresie 5 lat przed wej ciem w ycie ustawy, tj. przed dniem 5 lipca 1963 r., osoby
te faktycznie ze wspólnoty nie korzystały. Wymieniona wy ej grupa osób to s tzw.
pierwotni uprawnieni, których uprawnienie do udziału powstało z mocy prawa z dniem
wej cia w ycie omawianej ustawy. Osoby te b d mogły zło y stosowny wniosek nie
pó niej ni do dnia 30 czerwca 2016 r.
Nale y przy tym doda ,

e skoro w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia

z post powaniem administracyjnym, istotne jest ustalenie stron tego post powania.
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Je eli zmarły osoby, które w wietle art. 6 ustawy były uprawnione do udziału we
wspólnocie, to nakłada to na organ obowi zek ustalenia ich nast pców prawnych,
którzy b d mieli status strony w tym post powaniu. Dlatego te w dodawanym art. 8a
ust. 1 pkt 2 przewiduje si , e stosowny wniosek b d mogły zło y tak e osoby
fizyczne lub prawne b d ce nast pcami prawnymi osób, o których mowa w art. 6 ust. 1
lub 2 ustawy, które spełniaj

warunki okre lone w tych przepisach, z wyj tkiem

terminów tam okre lonych.
Projektowane przepisy art. 8a ust. 2 i 3 okre laj elementy wniosku oraz dowody, jakie
powinien wnioskodawca doł czy

do wniosku. Nale y przy tym wskaza ,

e

w przypadku wspólnot gruntowych nie mamy do czynienia, co do zasady,
z indywidualnymi

dokumentami

potwierdzaj cymi

poszczególne

udziały

we

wspólnocie gruntowej, lecz z dokumentami dotycz cymi całej wspólnoty w postaci
danych zawartych w ewidencji gruntów oraz tzw. tabelach nadawczych zawieraj cych
informacje o wszystkich udziałowcach. W zwi zku z powy szym nie przewiduje si
sytuacji, e zostanie ustalona tylko cz

uprawnionych do udziału we wspólnocie

gruntowej. Zgodnie z dotychczas obowi zuj cymi przepisami ustawy nie było
mo liwo ci ustalenia jedynie cz ci uprawnionych.
Projekt ustawy przewiduje,

e w przypadku, gdy nie jest mo liwe ustalenie

uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub
2, lub ich nast pców prawnych, starosta wydaje decyzj

o nieustaleniu wykazu

uprawnionych do udziału we wspólnocie (dodany art. 8a ust. 7). W przypadku gdy
decyzja, o której mowa w dodawanym art. 8a ust. 7, staje si ostateczna, ustalenie, które
nieruchomo ci stanowi wspólnot gruntow , oraz ustalenie wykazu uprawnionych do
udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez
nich posiadanych i wielko ci przysługuj cych im udziałów we wspólnocie nast pi na
wniosek kolejnej grupy (nowej grupy uprawnionych wprowadzanych projektowan
nowelizacj ustawy), o których mowa w dodawanym art. 6a (art. 1 pkt 2 projektu).
Zgodnie z tym przepisem uprawnionymi do udziału w tej wspólnocie s równie osoby
fizyczne lub prawne, które:
1) posiadaj gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2011 r.
do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystaj ze wspólnoty gruntowej albo
2) zamieszkuj lub maj siedzib na terenie miejscowo ci, w której znajduj si grunty
stanowi ce wspólnot , lub osoby fizyczne, które zamieszkuj w innej miejscowo ci,
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a prowadz gospodarstwo rolne – je eli wspólnot gruntow s lasy, grunty le ne
albo nieu ytki przeznaczone do zalesienia, chyba e przez okres od dnia 1 stycznia
2011 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.
Przepis ten oznacza, e w przypadku gdy nie ustalono uprawnionych do udziału we
wspólnocie osoby, które były stronami post powania prowadzonego zgodnie z art. 8a,
b d mogły równie zło y wnioski o wszcz cie post powania w trybie art. 8c.
Jak zostało to wcze niej przedstawione, ustalenie obecnie stanu prawnego wspólnot
gruntowych według stanu obowi zuj cego w 1963 r. jest niezwykle trudne, w wielu
przypadkach mo e te

by

niemo liwe. Dlatego te

proponuje si , aby ustalenie

uprawnionych nast powało zgodnie ze stanem faktycznym istniej cym w okresie
ostatnich 5 lat przed dniem wej cia w ycie projektowanej ustawy. Zaproponowany
okres 5 lat jest odpowiedni, aby ustali , e korzystanie z gruntów wspólnoty jest
dostatecznie trwałe. Celem tej zmiany, w przypadku nieustalenia uprawnionych,
o których mowa w art. 6 ustawy, oraz ich nast pców prawnych, jest nadanie prawa
w postaci udziału we wspólnocie gruntowej osobom, które faktycznie korzystaj ze
nieruchomo ci zaliczanych do wspólnot gruntowych.
Projekt zakłada, e starosta w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa
w projektowanym art. 8a ust. 7, stała si ostateczna, podaje do publicznej wiadomo ci
informacj

o terminie zło enia wniosku przez osoby uprawnione do udziału we

wspólnocie gruntowej, o których mowa w dodawanym w projekcie art. 6a. Termin ten
nie mo e by krótszy ni 6 miesi cy od dnia podania do publicznej wiadomo ci
informacji o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we
wspólnocie, o których mowa w art. 6a, przy czym termin ten liczy si

od dnia

wywieszenia tej informacji w starostwie powiatowym. Osoby, o których mowa
w art. 6a, obowi zane s

tak e doł czy

m.in. dowody potwierdzaj ce spełnienie

warunków, o których mowa w projektowanym art. 6a.
Je eli nie b dzie mo liwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej,
o których mowa w projektowanym art. 6a, starosta b dzie obowi zany wyda decyzj
o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie, o których mowa
w dodawanym do ustawy art. 6a (projektowany art. 8c).
W takim przypadku projekt ustawy wskazuje kolejn grup podmiotów uprawnionych
do nieodpłatnego nabycia na własno

nieruchomo ci oznaczonych w ewidencji
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gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa. B d to gminy wła ciwe ze wzgl du na
poło enie nieruchomo ci oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako
wspólnota gruntowa. Gmina b dzie mogła przeznaczy te nieruchomo ci wył cznie na
cele, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo ciami, zwi zane z realizacj

zada

własnych gminy. Nabycie tych

nieruchomo ci przez gmin nast powałoby na jej wniosek.
W przypadku gdy gmina nie zło y wniosku lub zostanie wydana ostateczna decyzja
odmawiaj ca nabycia przez gmin własno ci nieruchomo ci, o których mowa w art. 8g
ust. 1, własno

tych nieruchomo ci zgodnie z projektowanymi przepisami art. 8k

przejdzie na Skarb Pa stwa.
Nabycie nieruchomo ci stanowi cych wspólnoty gruntowe przez gmin albo Skarb
Pa stwa nast powałoby w drodze decyzji administracyjnej. Decyzje w tej sprawie
b dzie wydawał wojewoda, a organem wy szego stopnia w stosunku do wojewody
orzekaj cego w tych sprawach b dzie minister wła ciwy do spraw rozwoju wsi.
Nabycie nieruchomo ci przez gmin

b dzie nast powało na wniosek zło ony

w terminie 6 miesi cy od dnia, w którym decyzja o nieustaleniu wykazu uprawnionych,
o których mowa w projektowanym art. 6a, stanie si ostateczna.
Ostateczna decyzja wojewody, stwierdzaj ca nabycie własno ci nieruchomo ci przez
gmin lub Skarb Pa stwa b dzie stanowiła podstaw wpisu w ksi dze wieczystej.
Projekt ustawy zakłada tak e,

e decyzje lub postanowienia wydane w toku

post powania w sprawach wymienionych w art. 8a–8l b d dodatkowo podawane do
wiadomo ci w sposób zwyczajowo przyj ty w danej miejscowo ci oraz ogłaszane
poprzez wywieszenie w urz dzie gminy oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni,
a tak e zamieszczone na stronie internetowej gminy i starostwa oraz w prasie lokalnej.
Projektowane w art. 9 ust. 2 i 3 zmiany maj
konsekwencj

charakter redakcyjny i stanowi

wprowadzania nowej grupy uprawnionych do nabycia udziału we

wspólnocie gruntowej. Wielko ci udziałów uprawnionych do korzystania ze wspólnoty
gruntowej ustalone na podstawie tych przepisów odnosz si tak e do nowej grupy
uprawnionych do nabycia udziału we wspólnocie gruntowej.
Podobny charakter ma zmiana art. 25 ust. 1 ustawy. Odesłanie do art. 8 ma odnosi si
do wykazu uprawnionych. Niemniej jednak na skutek wprowadzonych zmian art. 8 nie
reguluje wykazu uprawnionych, a odnosi si wył cznie do mienia gromadzkiego.
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II. Obecnie brak jest podstaw prawnych, aby istniej ce wspólnoty gruntowe, powołane
zgodnie z przepisami ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, a wi c
w których znane s

wielko ci udziałów wszystkich uprawnionych do wspólnoty,

a zarz dzanie wspólnot odbywa si w ramach spółki utworzonej przez uprawnionych,
mogły podejmowa uchwały o przekształceniu takiej wspólnoty we współwłasno
w rozumieniu ustawy – Kodeks cywilny.
W projekcie ustawy proponuje si dodanie nowego rozdziału 3a pt. ,,Przekształcanie
wspólnot gruntowych we współwłasno ” (art. 30a–30c), w którym przewiduje si , e
uprawnieni

do

udziału

we

wspólnocie

gruntowej

o przekształceniu wspólnoty gruntowej we współwłasno

mog

podj

uchwał

w cz ciach ułamkowych.

Uchwała ta b dzie podejmowana jednogło nie przez wszystkich uprawnionych do
udziału we wspólnocie gruntowej. W przypadku braku jednomy lno ci b dzie stosowa
si

odpowiednio art. 199 zdanie drugie ustawy – Kodeks cywilny. Uchwała

o przekształceniu wspólnoty gruntowej we współwłasno

w cz ciach ułamkowych

b dzie okre lała współwła cicieli nieruchomo ci i wielko
udziałów

we

współwłasno ci.

Wielko

udziału,

jaki

przypadaj cych im
b dzie

przysługiwał

współwła cicielowi, b dzie odpowiadała wielko ci udziału, jaki przypadał mu we
wspólnocie gruntowej. Przewiduje si ,

e uchwała b dzie wymaga

formy aktu

notarialnego. Skutkiem podj cia uchwały o przekształceniu wspólnoty gruntowej we
współwłasno

w cz ciach ułamkowych b dzie otwarcie likwidacji spółki, o której

mowa w art. 14 ustawy. Podj ta uchwała o przekształceniu wspólnoty gruntowej we
współwłasno

w cz ciach ułamkowych albo prawomocne orzeczenie s du

w przypadku, o którym mowa w projektowanym art. 30a ust. 2, b dzie stanowi
podstaw

do dokonania wpisu w ksi dze wieczystej oraz ewidencji gruntów

i budynków.
III. Projekt ustawy zakłada tak e wprowadzenie zmian w przepisach dotycz cych
zagospodarowania wspólnot gruntowych.
Zgodnie z obowi zuj cym art. 14 ustawy, osoby uprawnione do udziału we wspólnocie
gruntowej powinny utworzy spółk do sprawowania zarz du nad wspólnot i do
wła ciwego zagospodarowania gruntów wchodz cych w skład tej wspólnoty.
Obowi zuj ce obecnie przepisy ustawy w tym zakresie w sposób niewystarczaj cy
reguluj ustrój spółek powołanych do sprawowania zarz du nad wspólnot gruntow .
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W zwi zku z powy szym proponuje si wprowadzenie nast puj cych zmian przepisów
ustawy polegaj cych na:
1) uzupełnieniu art. 17 ustawy, który okre la, co powinien zawiera statut spółki, przez
wskazanie, i

statut powinien okre la

tak e rodzaje czynno ci prawnych

dokonywanych przez spółk , których podj cie wymaga uchwały zebrania członków
oraz warunki reprezentowania spółki i zaci gania zobowi za maj tkowych;
2) doprecyzowaniu art. 18 ust. 1 ustawy przez wskazanie, i statut spółki, jak te jego
zmiany, zatwierdza wójt (burmistrz albo prezydent miasta) w drodze decyzji;
z dniem, w którym decyzja zatwierdzaj ca statut spółki stała si ostateczna, spółka
nabywa osobowo

prawn ;

3) dodaniu art. 19a zawieraj cego przepis umo liwiaj cy członkom spółki zaskar anie
uchwał spółki do s du w przypadku jej niezgodno ci z przepisami prawa lub ze
statutem, naruszania zasady prawidłowego gospodarowania gruntami wchodz cymi
w skład wspólnoty gruntowej lub naruszania interesów poszczególnych członków
spółki;
4) uchyleniu w art. 26 ustawy ust. 1, 3 i 4, zgodnie z którymi z wyj tkiem zbycia
wspólnoty gruntowej na rzecz Skarbu Pa stwa oraz zamiany gruntów wspólnoty,
zbycie, zamiana, jak równie

przeznaczenie na cele publiczne lub społeczne

wspólnot gruntowych lub ich cz ci oraz zaci ganie po yczek pieni nych przez
spółk mo e nast pi tylko za zgod wła ciwego wójta (burmistrza, prezydenta
miasta); w obecnym stanie prawnym brak jest uzasadnienia do utrzymywania tego
rodzaju ogranicze ;
5) nadaniu nowego brzmienia art. 27 ust. 2 przewiduj cego form aktu notarialnego
dla czynno ci zbycia udziału we wspólnocie gruntowej.
IV. Ponadto w projekcie nowelizacji (art. 1 pkt 1) proponuje si dodanie art. 2a
stanowi cego, e przepisów ustawy nie stosuje si do gruntów pokrytych wodami
publicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
Projektowany przepis ma na celu wyeliminowanie dotychczas pojawiaj cych si
w tpliwo ci co do relacji ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych do ustawy
– Prawo wodne. Projektowany przepis przes dza, e do gruntów pokrytych wodami
publicznymi w rozumieniu ustawy – Prawo wodne nie stosuje si przepisów ustawy
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
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V. W projekcie ustawy przewidziano przepis przej ciowy i dostosowuj cy:
1) w art. 2 projektu zawarto przepis stanowi cy,

e post powania wszcz te

i niezako czone przed dniem wej cia w ycie ustawy prowadzi si na podstawie
przepisów dotychczasowych;
2) w art. 3 projektu znajduje si przepis stanowi cy, e statuty spółek do sprawowania
zarz du nad wspólnot i do wła ciwego zagospodarowania gruntów wchodz cych
w skład tej wspólnoty, o których mowa w art. 18 ustawy wymienionej w art. 1,
zatwierdzone przed dniem wej cia w ycie ustawy zachowuj wa no

i podlegaj

dostosowaniu do wymogów okre lonych w ustawie wymienionej w art. 1,
w terminie 6 miesi cy od dnia wej cia w ycie ustawy.
Projekt ustawy znajduje si w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.
Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
Projektowana ustawa nie zawiera przepisów technicznych, w zwi zku z tym nie
podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z pó n. zm.).
Projektowany przepis ko cowy (art. 4) przewiduje, e ustawa wejdzie w ycie z dniem
1 stycznia 2016 r.
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Nazwa projektu
Ustawa o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych
Ministerstwo wiod ce i ministerstwa współpracuj ce
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu
Sekretarz Stanu w MRiRW – Pan Kazimierz Plocke
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
22 6232699 (Pan Zbigniew Abramowicz)

Data sporz dzenia
21.08.2014 r.
ródło:
Zało enia do projektu ustawy o zmianie
ustawy o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych przyj te przez Rad
Ministrów w dniu 6 listopada 2012 r.
(ZD18).
Projekt
ustawy
został
opracowany przez Rz dowe Centrum
Legislacji.

Nr w wykazie prac
UD175
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwi zywany?

Aktualnie w Polsce jest ok. 107 tys. ha gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako
wspólnoty gruntowe. Na tej podstawie szacuje si , e w Polsce jest ok. 5100 wspólnot gruntowych, jednak
około 3500 wspólnot nie ma uregulowanego stanu prawnego. Nie zostały bowiem do chwili obecnej
wydane stosowne decyzje administracyjne ustalaj ce, które nieruchomo ci stanowi wspólnoty gruntowe,
oraz ustalaj ce osoby uprawnione do korzystania ze wspólnoty i wielko ci przysługuj cych im udziałów.
Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ustalenia takie
musz dotyczy stanu faktycznego i prawnego istniej cego na dzie 5 lipca 1963 r., co obecnie jest
praktycznie niemo liwe. Ponadto udziałowcy tylko 1080 wspólnot utworzyli spółki do zarz dzania tymi
wspólnotami, w tym jedynie w 1073 spółkach powołano wła ciwe organy, co uniemo liwia im
funkcjonowanie w obrocie prawnym. Rozwi zania przyj te w ustawie dostosowane były do prowadzonej
w okresie lat 60. XX w. polityki rolnej. Wspólnoty gruntowe traktowane były jako jeden z elementów
uspołecznienia rolnictwa (m.in. administracyjna kontrola obrotu gruntami wspólnot), dlatego te konieczne
jest dostosowanie niektórych przepisów ustawy do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych.
2. Rekomendowane rozwi zanie, w tym planowane narz dzia interwencji, i oczekiwany efekt
1. Nowelizacja ustawy nie zakłada zniesienia istniej cych wspólnot gruntowych, powstałych zgodnie
z przepisami ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Istniej ce wspólnoty gruntowe b d
mogły funkcjonowa nadal w dotychczasowej formie organizacyjnej i gospodarowa na dotychczasowych
zasadach, je eli taka b dzie wola samych uprawnionych.
2. Zmiana przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych umo liwi wydanie decyzji
administracyjnych ustalaj cych osoby uprawnione do korzystania ze wspólnoty i wielko ci
przysługuj cych im udziałów, gdy decyzji takich nie wydano. Powy sze pozwoli na ostateczne
uregulowanie stanu prawnego nieruchomo ci zaliczonych do wspólnot gruntowych.
3. Ze wzgl du na ochron praw nabytych, przewiduje si w pierwszej kolejno ci, e ustalenie, które
nieruchomo ci stanowi wspólnot gruntow , oraz ustalenie wykazów uprawnionych do udziału we
wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielko ci
przysługuj cych im udziałów we wspólnocie b dzie nast powało na wniosek uprawnionego do udziału we
wspólnocie na podstawie obecnych zasad, tj. według stanu z 1963 r. (,,stara” grupa uprawnionych
funkcjonuj ca na podstawie aktualnych przepisów ustawy). Je eli nie b dzie mo liwe ustalenie
uprawnionych według dotychczasowych zasad, ustalenie wykazów, o których mowa wy ej, nast pi według
aktualnego faktycznego korzystania ze wspólnoty na wniosek kolejnej grupy (,,nowej” grupy
uprawnionych wprowadzanych projektowan nowelizacj ustawy).
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A. W ramach ,,nowej” grupy uprawnionymi do udziału w tej wspólnocie s równie osoby fizyczne lub
prawne, które:
− posiadaj gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia
31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystaj ze wspólnoty gruntowej albo
− zamieszkuj lub maj siedzib na terenie miejscowo ci, w której znajduj si grunty stanowi ce
wspólnot , lub osoby fizyczne, które zamieszkuj w innej miejscowo ci, a prowadz gospodarstwo
rolne – je eli wspólnot gruntow s lasy, grunty le ne albo nieu ytki przeznaczone do zalesienia,
chyba e przez okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie
korzystały ze wspólnoty.
B. Zgodnie z projektowan ustaw ustalenie uprawnionych b dzie nast powało zgodnie ze stanem
faktycznym istniej cym w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wej cia w ycie projektowanej ustawy.
Zaproponowany okres 5 lat jest odpowiedni, aby ustali , e korzystanie z gruntów wspólnoty jest
dostatecznie trwałe. Jednocze nie okres ten nie jest zbyt długotrwały, aby sprawi problemy z ustaleniem
faktycznego korzystania.
4. Je eli jednak nie b dzie mo liwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej według
opisanych wy ej zasad, do nieodpłatnego nabycia na własno nieruchomo ci oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa uprawnione b d gminy wła ciwe ze wzgl du na poło enie
nieruchomo ci. Gmina b dzie mogła przeznaczy te nieruchomo ci na cele rozwojowe gminy
i zorganizowanej działalno ci inwestycyjnej, a w szczególno ci na realizacj
budownictwa
mieszkaniowego oraz zwi zanych z tym budownictwem urz dze infrastruktury technicznej, a tak e na
realizacj innych celów publicznych.
5. W przypadku gdy gmina nie zło y wniosku, własno tych nieruchomo ci nab dzie Skarb Pa stwa.
3. Jak problem został rozwi zany w innych krajach, w szczególno ci krajach członkowskich
OECD/UE?
Nie stwierdzono wyst powania problemu w innych krajach OECD/UE. Wspólnoty gruntowe s reliktem
stosunków własno ciowych powstałych w Polsce w XIX wieku na terenach byłych zaborów rosyjskiego
i austriackiego w wyniku likwidacji pa szczyzny. Próby unifikacji tej instytucji prawnej podejmował
polski ustawodawca w 1938 r., a nast pnie w 1963 r. Obecnie punktem odniesienia dla ustalania sytuacji
prawnej wspólnot gruntowych jest ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych, która tak e nie spowodowała uregulowania stanu prawnego wszystkich wspólnot gruntowych.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Rolnicy

Spółki dla
Zagospodarowania
Wspólnot Gruntowych

Wielko
kilkadziesi t tysi cy

ródło danych
Dane statystyczne
Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Oddziaływanie
Uregulowanie stanu
prawnego nieruchomo ci
zaliczonych do wspólnot
gruntowych. Ustalenie
osób uprawnionych do
udziału we wspólnocie
i wielko ci
przysługuj cych im
udziałów.

1080

Dane statystyczne
Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Dostosowanie przepisów
ustawy do współczesnych
realiów społeczno-gospodarczych.
Utworzenie nowych spółek
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we wspólnotach, gdzie stan
prawny zostanie
uregulowany.
Gmina

1318

Dane statystyczne
Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Nabycie na własno
nieruchomo ci
oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako
wspólnota gruntowa
w sytuacji nieustalenia
uprawnionych do udziału
we wspólnocie gruntowej
według zasad
proponowanych w ustawie.
Skarb Pa stwa
1
Nabycie na własno
nieruchomo ci
oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako
wspólnota gruntowa
w sytuacji braku
zainteresowania nabyciem
takiej nieruchomo ci przez
wła ciw gmin .
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
1. Projekt ustawy został opracowany przez Rz dowe Centrum Legislacji na podstawie zało e do projektu
ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, które zostały przyj te przez Rad
Ministrów w dniu 6 listopada 2012 r.
2. Projekt zało e został skonsultowany z: Krajow Rad Izb Rolniczych, Zwi zkiem Gmin Wiejskich RP,
Zwi zkiem Powiatów Polskich, Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Rolników
Indywidualnych „Solidarno ”, Zwi zkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”, Krajowym Zwi zkiem
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Zwi zkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”, Zwi zkiem
Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników, Zwi zkiem Zawodowym Solidarno
’80,
Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ”, Ogólnopolskim Porozumieniem
Zwi zków Zawodowych, Forum Zwi zków Zawodowych, Krajowym Sekretariatem Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spo ywczego NSZZ Solidarno ’80, Ogólnopolskim Porozumieniem Zwi zków Zawodowych
Rolników i Organizacji Rolniczych Oddział Siedlce, Zwi zkiem Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej
„Solidarni”, Zwi zkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarno Wiejska”, Zwi zkiem Zawodowy
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, Sekretariatem Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarno ”, Pracodawcami Rzeczpospolitej Polskiej, Polsk Konfederacj Pracodawców Prywatnych
„Lewiatan”, Zwi zkiem Rzemiosła Polskiego, Business Centre Club, Federacj Zwi zków Pracodawców
– Dzier awców i Wła cicieli Rolnych, Federacj Bran owych Zwi zków Producentów Rolnych. Do
zało e nie zgłoszono uwag trybie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno ci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa.
3. Projekt zało e został uzgodniony z Komisj Wspóln Rz du i Samorz du Terytorialnego.
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6. Wpływ na sektor finansów publicznych

Dochody ogółem
bud et pa stwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem
bud et pa stwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem

0

1

0

0

Skutki w okresie 10 lat od wej cia w ycie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ł cznie
(0–10)
0 0,28 0,55 0,83 1,38 1,65 1,93 2,2 2,75 11,57

0

0

0

0,28 0,55 0,83 1,38 1,65 1,93 2,2

2,75 11,57

0

0

0

0

0

0

0

0

0,28 0,55 0,83 1,38 1,65 1,93 2,2

0

0

0

0

0

0

0

2,75 11,57

bud et pa stwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
ródła
finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie ródeł
danych i przyj tych
do oblicze zało e

1. Do oblicze wykorzystano dane statystyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
2. Przewiduje si , e uregulowanie stanu prawnego mo e dotyczy nieruchomo ci
o powierzchni nawet około 50 tys. ha, co mo e spowodowa zwi kszenie wpływów
z tytułu podatku rolnego oraz le nego w wysoko ci około 2,75 mln zł w ka dym
roku. Dla obliczenia tej warto ci przyj to, e:
1) 50% nieruchomo ci podlegaj cych uregulowaniu stanowi grunt rolny,
a pozostałe 50% stanowi grunt le ny;
2) 40% nieruchomo ci rolnych to grunty V i VI klasy bonitacyjnej, które s
zwolnione z podatku rolnego;
3) 40% nieruchomo ci le nych nie podlega opodatkowaniu podatkiem le nym;
4) rednie wpływy z tytułu podatku rolnego dla gminy z 1 ha gruntu rolnego
wynosz około 143 zł;
5) rednie wpływy z tytułu podatku le nego dla gminy z 1 ha gruntu le nego
wynosz około 40 zł.
3. Przewiduje si , e uregulowanie stanu prawnego mo e dotyczy w ci gu 3 lat
obowi zywania ustawy ok. 10% gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków jako wspólnota gruntowa. W kolejnych latach liczba ta zwi kszy si
odpowiednio do ok. 20%, 30%, 50%, 60%, 70% 80% i 100% przedmiotowych
gruntów w ci gu 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 lat obowi zywania ustawy.
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7. Wpływ na konkurencyjno
gospodarki i przedsi biorczo ,
przedsi biorców oraz na rodzin , obywateli i gospodarstwa domowe

w

tym

funkcjonowanie

Skutki
Czas w latach od wej cia w ycie
zmian
W uj ciu
du e
pieni nym
przedsi biorstwa
(w mln zł,
sektor mikro-,
ceny stałe
małych i rednich
z 2013 r.)
przedsi biorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W uj ciu
du e
niepieni nym przedsi biorstwa
sektor mikro-,
małych i rednich
przedsi biorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie ródeł
danych i przyj tych
do oblicze zało e
8. Zmiana obci e

0

1

2

3

5

10

Ł cznie
(0–10)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uregulowanie stanu prawnego nieruchomo ci oznaczonych
w ewidencji gruntów jako wspólnoty gruntowe. Usprawnienie oraz
zapewnienie pewno ci obrotu nieruchomo ciami rolnymi
stanowi cymi wspólnoty gruntowe.

Maj c na uwadze liczb i powierzchni wspólnot gruntowych o nieustalonym stanie
prawnym, uregulowanie tego stanu mo e dotyczy nieruchomo ci o pow. około
50 tys. ha, co przy cenie 26 tys. za 1 ha (dane za 2013 r.) daje warto tych
nieruchomo ci wynosz c około 1300 mln zł.
regulacyjnych (w tym obowi zków informacyjnych) wynikaj cych z projektu

nie dotyczy
Wprowadzane s obci enia poza bezwzgl dnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w
odwróconej tabeli zgodno ci).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obci enia s przystosowane do
ich elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy
zwi kszenie liczby dokumentów
zwi kszenie liczby procedur
wydłu enie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy
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Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Nie przewiduje si wpływu projektowanej regulacji na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
rodowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

Omówienie
wpływu

demografia
mienie pa stwowe

informatyzacja
zdrowie

W przypadku nieustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej
uprawnionymi do nieodpłatnego nabycia na własno nieruchomo ci oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa b d gminy wła ciwe ze
wzgl du na poło enie nieruchomo ci. Gmina b dzie mogła przeznaczy te
nieruchomo ci wył cznie na cele, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami. W przypadku gdy gmina nie
zło y wniosku, własno tych nieruchomo ci nab dzie Skarb Pa stwa.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje si , e zasadnicze wykonanie ustawy, tj. ustalanie stanu prawnego nieruchomo ci poprzez
wydanie decyzji stwierdzaj cych, które nieruchomo ci stanowi wspólnoty gruntowe, oraz ustalaj ce osoby
uprawnione do korzystania ze wspólnoty i wielko ci przysługuj cych im udziałów mo e nast pi w okresie
5–7 lat po wej ciu w ycie ustawy.
12. W jaki sposób i kiedy nast pi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan
zastosowane?
Ewaluacja efektów projektu mo e nast pi w okresie 3–5 lat po wej ciu w ycie ustawy. Miernikiem
b dzie liczba i powierzchnia wspólnot gruntowych, których stan prawny został uregulowany poprzez
wydanie stosownych decyzji administracyjnych, oraz liczba wspólnot gruntowych przekształconych we
współwłasno .
13. Zał czniki (istotne dokumenty ródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.
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