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Izabela Lipi ska1 

Z prawnej problematyki wspólnot gruntowych

1. Wspólnoty gruntowe s  sposobem gospodarowania na gruntach rolnych, le -
nych oraz obszarach wodnych. Stanowi  pozosta o  dawnych nada  na wspóln  
w asno  w wyniku uw aszczenia oraz nada  tytu em odszkodowania za zniesione 
s u ebno ci2. W obowi zuj cych ramach prawnych wspólnoty gruntowe funkcjonu-
j , z drobnymi modyfikacjami, od prawie pi dziesi ciu lat. 

Ustawodawca, uchwalaj c ustaw  z 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowa-
niu wspólnot gruntowych, zak ada , e wspólnoty te b d  s u y y gospodarczemu 
wspó dzia aniu w rolnictwie3. W szczególno ci mia y by  jedn  z organizacyjno–
prawnych form gospodarki rolnej.

Obecnie obszar zaj ty przez wspólnoty gruntowe przekracza 100 tys. ha, co sta-
nowi oko o 6,25% ca kowitej powierzchni gruntów rolnych w kraju. Ich liczba jest 
szacowana na ponad 5 tys., ale tylko 20% z nich funkcjonuje zgodnie z przepisami 
ustawy4. Wspólnoty te nie zawsze s  w a ciwie prowadzone od strony organizacyj-
nej oraz prawnej, i co za tym idzie zarejestrowane. Jedynym ród em informacji na 
ich temat jest ewidencja gruntów, gdy  dla wspólnot nie s  prowadzone ksi gi wie-
czyste (art. 11 ustawy). W konsekwencji niniejsze rozwa ania powinny pozwoli  na 
wskazanie najbardziej po danego przez uczestników wspólnot, jak i pa stwa kie-
runku ich przeobra e .

Na tle funkcjonowania wspólnot gruntowych wyst puje wiele problemów. 
Przede wszystkim, co znajduje wyraz w literaturze, nale y zastanowi  si , czy przy-
staj  do obecnych warunków gospodarczych5. Dlatego cz sto pojawia si  pytanie, 
czy wspólnoty gruntowe maj  jeszcze racj  bytu?6 Zauwa y  to tak e ustawodawca, 
który przygotowa  projekt zmiany ustawy.

1 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

2 J. Selwa, A. Stelmachowski, Prawo rolne, Warszawa 1970, s. 244 i n.

3 Dz.U. Nr 28, poz. 169 z pó n. zm. (dalej: ustawa).

4 Zob. Informacja o wynikach kontroli aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomo ci przez organy go-

spodaruj ce mieniem stanowi cym zasób nieruchomo ci Skarbu Pa stwa, gminny zasób nieruchomo ci i mie-

nie gminne, Najwy sza Izba Kontroli Warszawa 2009, nr 5, s. 44 i n.

5 R. Szarek, Wspólnoty gruntowe – czy maj  jeszcze racj  bytu, „Finanse Komunalne” 2008, nr 10, s. 34–47.

6 Ibidem, s. 34–47.
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Celem niniejszego artyku u jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, na ile przed-
stawiona propozycja legislacyjna rozwi zuje istniej ce problemy wspólnot grunto-
wych. Ustawodawca rozwa a kilka kierunków oraz rozwi za , pocz wszy od ca ko-
witej likwidacji wspólnot, poprzez ich zamian  we wspó w asno . Z uwagi na to, 
rozwa ania b d  dotyczy y zagadnie  organizacji i funkcjonowania wspólnot grun-
towych w obecnych, jak i proponowanych nowych warunkach legislacyjnych.

Wzrost zainteresowania wspólnotami gruntowymi wynika z wielu wzgl dów. 
Jednym z nich jest konieczno  uregulowania stanu prawnego gruntów niezb dnych 
do tworzenia infrastruktury technicznej obszarów wiejskich i miejskich. Ma to zwi -
zek z szeroko rozumian  komunalizacj  mienia ogólnonarodowego7. Na tym tle po-
jawi o si  wiele w tpliwo ci co do tego, czyj  w asno ci  s  wspólnoty oraz kto fak-
tycznie mo e nimi dysponowa ? Ponadto du o kontrowersji budzi charakter prawny 
obci e  na nieruchomo ciach b d cych w ich w adaniu.

Na gruntach wchodz cych w sk ad wspólnot bardzo cz sto nie jest prowadzo-
na ani produkcji rolnicza, ani le na. Powodem tego jest cz sto s aba jako  gleb, 
uniemo liwiaj ca pozyskiwanie odpowiednich, racjonalnych plonów. Wiele z tych 
gruntów mog oby by  przeznaczonych np. pod zabudow , na lokalizacj  wysypiska 
mieci, oczyszczalni cieków, obiektów infrastruktury spo ecznej b d  na inne cele 

s u ce zadaniom w asnym gminy.

Punktem wyj cia podejmowanej w artykule problematyki badawczej b dzie 
przedstawienie funkcjonowania i organizacji wspólnot gruntowych w prawie pol-
skim. Rozwa ania dotycz  w szczególno ci oddzia ywania na  podstawowych in-
strumentów prawnych pod k tem zachodz cych przemian spo eczno–gospodar-
czych w kraju oraz zmiany legislacji w tym zakresie.

2. Jak zaznaczono na wst pie, podstawowym aktem prawnym reguluj cym 
funkcjonowanie wspólnot gruntowych jest ustawa z 29 czerwca 1963 r. o zagospo-
darowaniu wspólnot gruntowych8. Jej uchwalenie by o prób  unifikacji na terenie 
ca ego kraju rozwi za  prawnych w odniesieniu do funkcjonowania omawianej in-
stytucji prawnej. Ustawa ta okre li a zakres przedmiotowy i podmiotowy wspólnot 
gruntowych oraz zagadnienia zwi zane z ich zagospodarowaniem i rozporz dza-
niem. 

W ustawie zabrak o sformu owania legalnej definicji wspólnoty gruntowej. 
Ustawodawca w art. 1 ust. 1 ustawy wymieni  jedynie rodzaje nieruchomo ci, któ-
re j  tworz  i mog  wchodzi  w jej sk ad9. Zagospodarowaniu w trybie i na zasa-

7 J. Szachu owicz, Status prawny wspólnot gruntowych, „Przegl d S dowy” 2002, nr 9, s. 63.

8 Dz.U. Nr 28, poz. 169 z pó n. zm.

9 Szerzej M. Ptaszyk, Istota i charakter prawny wspólnoty gruntowej, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1986, t. 19, 

s. 153.
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dach okre lonych w ustawie podlega y w szczególno ci grunty stanowi ce mienie 

gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarz dzie takim mieniem, je eli przed dniem 

wej cia w ycie tej ustawy by y faktycznie u ytkowane wspólnie przez mieszka -

ców wsi (art. 1 ust. 2). Wyj tkiem by o tu mienie gromadzkie po o one na terenach 

miast i osiedli (art. 1 ust. 3 ustawy). Ponadto do wspólnot gruntowych nie zosta y 

zaliczone nieruchomo ci lub ich cz ci okre lone w art. 1 ust. 1, je eli przed dniem 

wej cia w ycie ustawy zosta y prawnie lub faktycznie przekazane na cele publiczne 

lub spo eczne albo te  do ko ca 1962 r., a gdy chodzi o lasy i grunty le ne – do dnia 

30 wrze nia 1960 r. zosta y podzielone na dzia ki indywidualne pomi dzy wspó -

uprawnionych b d  uleg y zasiedzeniu.

Uczestnikami wspólnoty mog y zosta  osoby fizyczne lub prawne posiadaj -

ce gospodarstwo rolne, je eli w ci gu roku przed wej ciem w ycie ustawy faktycz-

nie korzysta y z tej wspólnoty (art. 6 ust. 1 ustawy). Zatem nie mia  uprawnie  do 

udzia u we wspólnocie rolnik, niekorzystaj cy z jej gruntów, jak równie  osoba nie-

b d ca rolnikiem, a z nich korzystaj ca10. 

Uprawnienia we wspólnocie i udzia y w niej poszczególnych rolników zosta-

y okre lone ex lege niezale nie od tego, czy osobom tym przys ugiwa y wcze niej 

przywileje rzeczowe do gruntów wspólnoty11. Natomiast gdy przedmiotem wspól-

noty by y lasy, grunty le ne lub nieu ytki przeznaczone pod zalesienie, uprawnio-

nymi do udzia u w niej by y osoby fizyczne lub prawne zamieszkuj ce lub maj ce 

siedzib  na terenie miejscowo ci, w której znajdowa y si  grunty stanowi ce wspól-

not , lub osoby zamieszkuj ce na terenie innej miejscowo ci, a prowadz ce gospo-

darstwo rolne, chyba e w okresie 5 lat przed wej ciem w ycie ustawy osoby te fak-

tycznie ze wspólnoty nie korzysta y (art. 6 ust. 2 ustawy). Uprawniona do udzia u 

we wspólnocie mog a by  zatem grupa mieszka ców jednej albo kilku wsi lub na-

wet ca ej gminy (gromady), o ile spe nia a wymagania ustawowe.

Udzia y poszczególnych uprawionych we wspólnocie gruntowej, zgodnie z art. 

9 ust. 1, musz  by  okre lane w cz ciach u amkowych. Ich wielko  ustala si  

w ten sposób, e po ow  wspólnoty dzieli si  pomi dzy uprawnionych (art. 6 ust. 1) 

w równych cz ciach, drug  za  po ow  – proporcjonalnie do obszarów gruntów po-

siadanych przez ka dego z nich, a po o onych na obszarze tej samej lub granicz -

cej z ni  gminy. Natomiast wielko  udzia ów w przypadku lasów, gruntów le nych 

albo nieu ytków przeznaczonych do zalesienia ustala si  na podstawie dokumen-

tów, a w razie ich braku – wed ug stanu faktycznego.

10 Tak np. R. Szarek, Wspólnoty gruntowe…, s. 37; wyrok NSA w Bia ymstoku z 18 maja 1995 r. SA/Bk 201/94, 

„Monitor Prawniczy” 1996, nr 7, s. 264.

11 Pisze o tym J. Szachu owicz, Zniesienie wspó w asno ci i podzia  wspólnot gruntowych w post powaniu scale-

niowym, „Palestra” 1984, nr 9, s. 27.
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Podmiotem uprawnionym do ustalenia zakresu przedmiotowego, jak i podmio-
towego wspólnot gruntowych by y pierwotnie w a ciwe do spraw rolnych i le nych 
organy prezydiów powiatowych rad narodowych, a po nowelizacji ustawy w 1990 r. 
jest nim starosta12. Do jego obowi zków nale y sporz dzenie wykazu uprawnionych 
do udzia u we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich 
posiadanych i wielko  przys uguj cych im udzia ów we wspólnocie, a nast pnie 
wydanie w tej sprawie decyzji administracyjnej (art. 8 ust. 2). Decyzja ta ma jedy-
nie charakter deklaratoryjny. Wydaj c j , starosta nie tworzy nowego stanu prawne-
go, lecz jedynie stwierdza ju  istniej cy. Przy czym, nieruchomo ci nieobj te decy-
zj , nie powinny by  traktowane za wspólnoty13.

Zgodnie z rozwi zaniem przyj tym przez ustawodawc  wykazy, o których 
mowa, mia y by  sporz dzone w terminie 1 roku od dnia wej cia w ycie usta-
wy. Z kolei zakwalifikowanie nieruchomo ci do wspólnot nast pi o z mocy ustawy 
z dniem jej wej cia w ycie. 

Warto w tym miejscu doda , e uczestnik wspólnoty ex lege naby  uprawnienie 
do udzia u we wspólnocie, polegaj ce na mo liwo ci korzystania z nieruchomo ci 
zgodnie z jej przeznaczeniem. Przyk adowo sposobem u ywania gruntów nale -
cych do wspólnoty jest pobieranie po ytków z lasów oraz stawów, wypasanie zwie-
rz t gospodarskich, zbiór siana etc. 

Stosowanie przepisów omawianej ustawy rodzi obecnie wiele trudnych do usu-
ni cia problemów natury praktycznej, proceduralnej oraz spo ecznej. Przede wszyst-
kim niezmiernie skomplikowanym zadaniem jest zarówno ustalenie listy osób 
uprawnionych do udzia u we wspólnotach gruntowych, jak i okre lenie pochodze-
nia gruntów wspólnie u ytkowanych. Chodzi tu o ich zaliczenie albo do wspólnoty, 
albo do mienia gromadzkiego14. W wielu przypadkach, z uwagi na up yw czasu, nie 
mo na ju  w ogóle mówi  o gruntach wspólnoty, tylko o gruntach indywidualnych 
jej uczestników, którzy na przestrzeni lat zd yli je zasiedzie 15. Zatem pojawia si  
kolejne pytanie, czy skoro nie wiadomo które podmioty uczestnicz  we wspólnocie, 
to czy w ogóle taka wspólnota powsta a?

Kolejnym problemem w regulacji wspólnot jest okoliczno , e wskazanie osób 
uprawnionych do udzia u w niej oraz wielko ci przypadaj cych im udzia ów, jak 
równie  ustalenie nieruchomo ci wchodz cych w sk ad wspólnoty nast puje w dro-
dze administracyjnej. Sprawy te nie podlegaj  wi c kognicji s dów powszechnych, 

12 Art. 1 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zada  i kompetencji okre lonych w ustawach szczególnych po-

mi dzy organy gminy a organy administracji rz dowej oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. Nr 34, poz. 198.

13 S. Rudnicki, W asno  nieruchomo ci, Warszawa 2008, s. 31.

14 Za o enia do projektu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Warszawa pa dziernik 2010 r., s. 5.

15 M. Ptaszyk, Istota…, s. 161; R. Szarek, Glosa do postanowienia SN z dnia 24 pa dziernika 2001 r. SA/III CKN 

430/2000, Lex nr 40457.
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tymczasem w polskim systemie prawnym jest zasad , e sprawy ze stosunków z za-
kresu prawa cywilnego, w tym rzeczowego, rozpatrywane s  przez s dy powszech-
ne. Trudno wskaza  przekonuj ce argumenty za w a ciwo ci  tylko organów ad-
ministracji i s dów administracyjnych w sprawach wspólnoty. Wprost przeciwnie, 
prawa maj tkowe udzia owców wspólnoty gruntowej by yby bardziej chronione 
w post powaniu przed s dem powszechnym.

3. Omawiana ustawa okre la zasady zagospodarowania wspólnot gruntowych, 
w tym gruntów u ytkowanych rolniczo oraz nadaj cych si  do zagospodarowania 
rolniczego (art. 13 ust. 1 ustawy). W odniesieniu do lasów, gruntów le nych i nie-
u ytków przeznaczonych do zalesienia oraz obszarów wodnych i gruntów kopal-
nych (np. wirów, piasków, gliny, torfu) pozwala na ich zagospodarowanie zgodnie 
z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami szczególnymi. Przyk adem jest usta-
wa dnia 28 wrze nia 1991 r. o lasach16. Dopiero w ich braku ustawodawca zezwala 
na gospodarowanie odpowiadaj ce charakterowi tych u ytków17.

Zgodnie z art. 14 ustawy osoby uprawnione do udzia u we wspólnocie grunto-
wej powinny utworzy  spó k  do sprawowania zarz du nad ni  i do w a ciwego za-
gospodarowania gruntów wchodz cych w jej sk ad. Jest to warunek sine qua non 
w zarz dzaniu wspólnot , co podkre la Z. Truszkiewicz. Ustawodawca tym samym 
wyklucza powo anie jakiegokolwiek innego podmiotu18. Ustanowienie spó ki na-
st puje w drodze uchwa y powzi tej wi kszo ci  g osów uprawnionych do udzia u 
we wspólnocie przy obecno ci przynajmniej ich po owy. Nale y podkre li , e je-
eli w sk ad wspólnoty wchodz  równie  inne grunty, w tym lasy, grunty le ne lub 

nieu ytki przeznaczone do zalesienia, to do ich zagospodarowania mo e by  utwo-
rzona odr bna spó ka. Jej cz onkami mog  by  osoby uprawnione do udzia u we 
wspólnocie gruntowej oraz posiadacze gruntów przyleg ych do wspólnoty grunto-
wej na warunkach okre lonych w statucie. Przy podejmowaniu uchwa y na zebra-
niach cz onków spó ki ka dy cz onek ma prawo tylko do jednego g osu bez wzgl -
du na wielko  jego udzia u w tej wspólnocie (art. 19 ustawy).

Spó ka dzia a na podstawie statutu, który zatwierdza w a ciwy wójt (burmistrz, 
prezydent miasta). Je eli jednak uprawnieni do udzia u we wspólnocie grunto-
wej, zgodnie z art. 25 ustawy, w terminie trzech miesi cy od dnia ustalenia wyka-
zu uprawnionych nie przedstawi  do zatwierdzenia statutu spó ki, organ ten tworzy 
tzw. spó k  przymusow . Odpowiednio nadaje jej statut oraz wyznacza organy spó -
ki spo ród osób uprawnionych do udzia u we wspólnocie gruntowej19.

16 Tekst. jedn. Dz.U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59.

17 Pisze na ten temat W. Pawlak, Glosa do wyroku NSA, OZ Katowice z 20 grudnia 1994 r. SA/Ka 125/94, „Samo-

rz d Terytorialny” 1997, nr 5, s. 71 i n.

18 Z. Truszkiewicz, Orzecznictwo S du Najwy szego w sprawach dotycz cych stosunków rolnych, „Przegl d Pra-

wa Rolnego” 2010, nr 1, s. 242.

19 Zob. wyrok WSA w Warszawie z 29 lipca 2009 r., SA/Wa 501/09, Lex nr 553386.
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Z chwil  zatwierdzenia statutu spó ka nabywa osobowo  prawn . Jak zauwa-
a J. Szachu owicz, nie ma ona jednak sprecyzowanego charakteru prawnego20. Po-

wstaje w oparciu o prawo administracyjne, a jej udzia owcami mog  by  jedynie 
osoby legitymuj ce si  statusem rolnika prowadz cego gospodarstwo rolne21. Spó -
ka wykonuje zadania u yteczno ci publicznej, a jej dzia alno  nie jest nastawiona 
na osi gni cie zysku. Wypracowane przez ni  dochody s  obowi zkowo przezna-
czane na doskonalenie jej funkcjonowania. W toku wykonywania swej dzia alno-
ci spó ka jest uprawniona do wznoszenia i utrzymywania na wspólnocie gruntowej 

urz dze  potrzebnych dla osi gni cia jej celów. Za wszelkie zobowi zania spó ka 
odpowiada ca ym swoim maj tkiem. Odpowiedzialno  jej cz onków si ga wysoko-
ci warto ci ich udzia ów we wspólnocie.

Dzia alno  spó ki podlega kontroli. Wykonuje j  w a ciwy wójt (burmistrz, 
prezydent miasta), który jest zobowi zany do przyjmowania i zatwierdzenia w ter-
minie oznaczonym w statucie spó ki planu zagospodarowania oraz regulaminu u yt-
kowania gruntów i urz dze  spó ki. Tym samym jest on uprawniony do wprowa-
dzenia we wskazanych powy ej dokumentach zmian i uzupe nie  uzasadnionych 
wzgl dami gospodarczymi. Do zakresu dzia ania ogólnego zebrania cz onków spó -
ki, jako jej organu, nale y mi dzy innymi podejmowanie uchwa  w sprawie zbycia, 
zamiany oraz przeznaczenia na cele publiczne lub spo eczne wspólnot lub ich cz -
ci. Czynno ci te wymagaj , pod rygorem niewa no ci, zgody wójta.

Powo ana spó ka do zagospodarowania wspólnot gruntowych mo e by  wpi-
sana do ewidencji producentów i tym samym mo e ubiega  si  o otrzymanie dop at 
bezpo rednich22. Warto w tym miejscu zaznaczy , e jak zauwa y  s d w wyroku 
z 14 lutego 2007 r., wspólnoty gruntowe mog  by  obj te omawianym wsparciem, 
o ile spe niona jest przes anka dotycz ca powierzchni dzia ek rolnych oraz ich 
utrzymywania w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów rodowiska23. 
Jednak e sami uczestnicy wspólnoty nie maj  uprawnie  do wyst powania w jej 
imieniu o ich otrzymanie. Mog  to czyni  jedynie poprzez spó k , która de iure zo-
sta a powo ana do wznoszenia i utrzymywania na gruntach urz dze  potrzebnych 
dla osi gni cia jej celów. Kompetencje przyznane spó kom przez ustaw  wy czaj  
ich indywidualne dzia ania. Odpowiednio nie uczestnicy wspólnoty, ale spó ka jako 
osoba prawna jest uprawniona do podejmowania przed s dem czynno ci zarówno 
cywilnoprawnych, jak i procesowych.

Gdy chodzi o rozporz dzanie wspólnotami gruntowymi, to zgodnie z art. 26 
ustawy zbycie, zamiana, jak równie  przeznaczenie na cele publiczne lub spo ecz-

20 J. Szachu owicz, Spó ki grup producentów rolnych spó kami u yteczno ci publicznej, „Studia Iuridica Agraria” 

2005, t. 5, s. 203.

21 J. Szachu owicz, Spó ki prawa administracyjnego, „Przegl d S dowy” 2004, nr 2, s. 4.

22 Ibidem, s. 160.

23 WSA w Krakowie, III SA/Kr 914/05, Lex nr 534605.
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ne wspólnot gruntowych lub ich cz ci oraz zaci ganie po yczek pieni nych przez 
spó k  mo e nast pi  tylko za zgod  w a ciwego wójta (burmistrza, prezydenta mia-
sta). Nale y podkre li , e w razie sprzeda y nieruchomo ci stanowi cej wspólno-
t  gruntow  gminie przys uguje prawo pierwokupu. Zasada ta nie ma zastosowania 
w razie zbycia wspólnoty gruntowej na rzecz pa stwa, jak równie  w razie zamia-
ny gruntów wchodz cych w sk ad wspólnoty na grunty pa stwowe. Ponadto prawa 
pierwokupu si  nie stosuje do tej cz ci gruntów wchodz cych w sk ad wspólnoty, 
która zosta a wyznaczona na cele budowlane na podstawie przepisów o terenach bu-
dowlanych na obszarach wsi b d  w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego. Prawo pierwokupu nie obejmuje tak e sprzeda y udzia u we wspólnocie 
gruntowej. Trzeba zaznaczy , e zgoda na dokonanie sprzeda y nie jest jednoznacz-
na ze zrzeczeniem si  prawa pierwokupu przez gmin 24. Niedopuszczalny jest tak e 
podzia  wspólnoty gruntowej pomi dzy uprawnionych, za wyj tkiem obj cia grun-
tów scaleniem, i to za zgod  wi kszo ci uprawnionych do udzia u w niej.

Ustawodawca ogranicza obrót gruntami nale cymi do wspólnoty. Otó , udzia  
we wspólnocie gruntowej mo e by  zbyty wy cznie w ca o ci i tylko na rzecz oso-
by posiadaj cej ju  udzia  w tej wspólnocie oraz na rzecz osób posiadaj cych gospo-
darstwa rolne w tej samej wsi lub we wsiach przylegaj cych do wspólnoty. Ostatni 
warunek ma s u y  utrzymaniu stanu, w którym osobami uprawnionymi do udzia ów 
s  tylko i wy cznie osoby prowadz ce gospodarstwo rolne. Ponadto ustawodaw-
ca nie przewiduje mo liwo ci nieodp atnego przenoszenia w asno ci nieruchomo-
ci gruntowej na rzecz osoby fizycznej25. Zbycie udzia u we wspólnocie gruntowej 

nast puje w formie „aktu sporz dzonego na pi mie” i zatwierdzonego przez w a ci-
wego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W tym przypadku wymieniony organ 
niejako wydaje zezwolenie na dokonanie czynno ci prawnej i jest zobowi zany do 
zbadania wszystkich przes anek okre lonych w ustawie i warunkuj cych skutecz-
no  zbycia. Jego decyzja podlega zaskar eniu do s du administracyjnego. 

Z kolei w razie zbycia wszystkich gruntów gospodarstwa rolnego przez upraw-
nionego do udzia u we wspólnocie gruntowej udzia  w niej przechodzi na nabywc  
tego gospodarstwa (art. 28 ust. 1). Takie rozwi zanie prawne znajduje tak e zasto-
sowanie w sytuacji przej cia prawa do tego gospodarstwa na inne osoby w drodze 
uw aszczenia z mocy prawa26. Bowiem zbycie gruntów nie ogranicza si  tylko do 
przypadków umownego przeniesienia prawa. Z kolei w razie zbycia cz ci gruntów 
udzia  we wspólnocie zachowuje dotychczasowy w a ciciel, chyba e na podstawie 
umowy odst pi swe uprawnienia nabywcy (art. 28 ust. 2). Je eli jednak zbywca po-
zostawia sobie obszar u ytków rolnych nie wi kszy ni  0,1 ha, udzia  ten przechodzi 
na nabywc . Natomiast gdy gospodarstwo rolne, z którego posiadaniem by  zwi za-

24 J. Górecki, Prawo pierwokupu, Kraków 2002, s. 63.

25 Wyrok z 18 pa dziernika 2007 r., WSA w Bia ymstoku, SA/Bk 450/07, Lex nr 384169.

26 Wyrok z 4 lutego 2010 r., WSA w Gliwicach, SA/GI 873/09, Lex nr 559740.
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ny udzia  we wspólnocie gruntowej, zosta o podzielone na cz ci w drodze dzia u 
spadku lub wyj cia ze wspó w asno ci, udzia  we wspólnocie ulega podzia owi pro-
porcjonalnie do obszaru tych cz ci (art. 29).

Ponadto uprawnieni do udzia u we wspólnocie gruntowej stanowi cej w ca o ci 
lub w cz ci lasy, grunty le ne lub nieu ytki przeznaczone do zalesienia mog  si  
ich zrzec na rzecz pa stwa. Zrzeczenie nast puje w trybie art. 27 ust. 227.

Ustalone prawie pi dziesi t lat temu zasady zagospodarowania wspólnot nie 
przystaj  do wspó czesnych realiów gospodarczych, a przede wszystkim do zasad 
pa stwa prawa. Dotyczy to zw aszcza sytuacji prawnej podmiotów, którym przys u-
guj  okre lone uprawnienia w ramach przynale no ci do wspólnoty. Nie ulega w t-
pliwo ci, i  prawa przys uguj ce udzia owcom wspólnot gruntowych maj  okre lo-
ne znaczenie gospodarcze. Tymczasem nie istnieje adna forma s dowej kontroli 
organów spó ek do zagospodarowania wspólnot gruntowych.

W relacji spó ka a grunt wspólnoty nale y zauwa y , e ten ostatni nie stanowi 
jej maj tku jako osoby prawnej28. Do jej spraw nale y tylko zarz dzanie wspólnot . 
Swoisto  uregulowania polega na du ej ingerencji organów administracji w kwe-
stie powo ania i zarz du spó ki oraz sprawowania zarz du przez jej organ. Zatem 
nale y mówi  o jej specyficznym charakterze wynikaj cym z ustawy29.

Warto podkre li , e spó ki s  form  przymusowej organizacji producentów 
rolnych b d cych uczestnikami wspólnoty gruntowej. Jak zauwa a B. Je y ska, 
producenci rolni s  pozbawieni mo liwo ci podejmowania indywidualnych decy-
zji i dzia a  na rzecz spó ki30. To ona decyduje we wszelkich sprawach dotycz cych 
zarówno jej bytu prawnego, jak i sposobu u ytkowania gruntów wchodz cych w jej 
sk ad.

Na obecny stan zagospodarowania wspólnot gruntowych sk ada si  tak e in-
dywidualny stosunek samych ich uczestników. Przede wszystkim wielu z nich nie 
widzia o i nie widzi potrzeby stosowania przepisów omawianej ustawy. Osoby te 
najcz ciej korzystaj  z nieruchomo ci w sposób ustalony zwyczajowo, a przyj ty 
w danej miejscowo ci. W wielu przypadkach przeszkod  w spe nieniu za o e  usta-
wodawcy jest nie wiadomo  prawna oraz obawa przed konieczno ci  podejmowa-
nia dzia a  administracyjno–organizacyjnych. Cz sto uczestnicy nie uto samiaj  si  
z osobami uprawnionymi do korzystania i pobierania po ytków z gruntów wspólno-
ty. Sytuacja ta zacz a si  stopniowo zmienia  wraz z pojawieniem si  mo liwo ci 
uzyskiwania wsparcia unijnego. Pocz tkowo status prawny wspólnot gruntowych 

27 Zob. nieobowi zuj cy ju  art. 179 kc.

28 B. Je y ska, Organizacja gospodarstwa rolnego jako spó ki, (w:) Prawo rolne, pod red. A. Oleszki, Warszawa 

2009, s. 183.

29 J. Szachu owicz, Zniesienie…, s. 27.

30 B. Je y ska, Organizacja…, s. 183.
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jako ich beneficjentów nie by  jednoznaczny i nadal, jak podkre la E. Kremer, nie 
ukszta towa o si  w tym wzgl dzie jednolite orzecznictwo31.

Niech  do udzia u w ramach wspólnoty wynika tak e z obci e  podatkowych 
nak adanych na wspólnot  jako osob  prawn . Uczestnicy wol  swobodnie, cho  
w ograniczonym zakresie korzysta  z gruntów, ani eli podejmowa  decyzj  o po-
wo aniu spó ki i tym samym odprowadza  wymagany podatek dochodowy. Z dru-
giej strony, do niewype nienia wszystkich za o e  ustawodawcy przyczyni y si  za-
niechania organów administracji, które rzadko kiedy same podejmowa y inicjatyw  
uregulowania stanu prawnego wspólnot.

4. Funkcjonuj ce do dnia dzisiejszego wspólnoty gruntowe nale y traktowa  
jako pewien instrument polityki pa stwa, zmierzaj cy do realizacji wskazanego 
w ustawie sposobu gospodarowania na gruntach wspólnych. 

Jednak e ustawa ta przyczyni a si  do powstania i przede wszystkim utrzymy-
wania chaosu organizacyjno–prawnego w funkcjonowaniu wspólnot gruntowych. 
Analizuj c jej art. 1 ust. 1 pkt 1, mo na zauwa y  pewn  mozaik  stanów faktycz-
nych i uprawnie : „nadane w wyniku uw aszczenia w o cian i mieszczan–rolni-
ków na wspóln  w asno , we wspólne posiadanie lub do wspólnego u ytkowania 
ogó owi, pewnej grupie lub niektórym mieszka com jednej albo kilku wsi”. Mowa 
tu o w asno ci oraz posiadaniu, które s  stanem faktycznym podlegaj cym pew-
nej ochronie prawnej oraz o u ytkowaniu, które jest ograniczonym prawem rzeczo-
wym.

Warto podkre li , e charakter prawny wspólnot gruntowych nigdy nie zosta  
sprecyzowany32. Niemniej, jak zauwa a S. Rudnicki, ustawodawca nada  im szcze-
góln  konstrukcj  prawn  odr bn  od przepisów prawa cywilnego, mimo e wyka-
zuj  one wiele cech typowych dla prawa rzeczowego33. 

Wspólnota gruntowa od strony prawnej jest najbardziej zbli ona do wspó w as-
no ci. Mo e ona by  traktowana jako jej szczególny rodzaj, niepodlegaj cy podzia-
owi, rz dz cy si  w asnymi zasadami (art. 5 ustawy). Wspó w asno  ta oparta jest 

na uprawnieniu przys uguj cym osobom fizycznym lub prawnym, posiadaj cym 
gospodarstwa rolne do udzia u we wspólnocie gruntowej. Polega on na korzystaniu 
z nale cych do niej gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem. Poszczególnym udzia-
owcom wspólnoty nie przys uguj  uprawnienia wynikaj ce z przepisów Kodeksu 

cywilnego o wspó w asno ci w takim zakresie, w jakim by oby to sprzeczne z zasa-

31 E. Kremer, Wybrane zagadnienia z problematyki rozwoju obszarów wiejskich, p atno ci bezpo rednich w orzecz-

nictwie s dów administracyjnych, „Studia Iuridica Agraria” 2009, nr 7, s. 156.

32 Zob. np. J. Szachu owicz, Status prawny…, s. 69 in.; E. Stawicka, Wspólnoty gruntowe – aspekty cywilistyczne 

i administracyjnoprawne, „Palestra” 2008, nr 1–2, s. 74 i nast.

33 S. Rudnicki, W asno …, s. 29.
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dami wynikaj cymi z przepisów omawianej ustawy34. Warto podkre li , e rozwi -
zania kodeksowe o charakterze lex specialis stosuje si  tylko w zakresie nieuregulo-
wanym ustawowo35.

W wyroku III SA/Wa 501/09 instytucja wspólnot gruntowych jest traktowa-
na jako relikt uw aszczenia w o cian, wynikaj cy ze zmian polityczno–w asno cio-
wych36. Przy tym zmiany te zachodz  stale i z tego tytu u zarówno od strony praw-
nej, jak i organizacyjnej wspólnoty gruntowe nie wpisuj  si  we wspó czesne realia. 
Ich byt prawny implikuje wiele problemów natury podmiotowej, przedmiotowej 
i organizacyjnej. Na taki stan rzeczy wp yw ma wiele czynników. Przede wszystkim 
w momencie wydzielania wspólnot gruntowych obowi zywa a inna ni  obecnie po-
lityka rolna pa stwa. Zgodnie z ni  wspólnoty by y traktowane jako forma grupowej 
w asno ci ziemi, której podstawowym celem by o zapobie enie rabunkowej, nie-
ekonomicznej na tamte czasy gospodarce37. Jednym z za o e  tzw. optymalnej poli-
tyki rolnej by o wskazanie punktu równowagi mi dzy swobodnym obrotem ziemi  
a jej gospodarowaniem, przy jednoczesnym utrzymaniu maksymalnej inicjatyw pro-
dukcyjnej jej u ytkowników, która de facto mia a p yn  z ich poczucia w asno ci. 

W praktyce grunty przyznane niektórym wspólnotom dawno ju  zosta y niefor-
malnie podzielone i s  u ytkowane indywidualnie. Ponadto wiele z nich charakte-
ryzuje si  s ab  przydatno ci  rolnicz  lub wadliwym ukszta towaniem roz ogu, co 
równie  jest istotnym mankamentem w ich w a ciwym, ekonomicznym wykorzy-
stywaniu.

Powy sze problemy, w tym przede wszystkim konieczno  uregulowania stanu 
prawnego nieruchomo ci, znalaz y wyraz w projekcie nowelizowanej ustawy38.

Propozycja zawarta w projekcie przewiduje dwa rozwi zania prawne co do dal-
szego bytu wspólnot gruntowych. Pierwszym z nich jest przekszta cenie wspólnot 
we wspó w asno  w rozumieniu art. 195 Kodeksu cywilnego39. Przekszta cenie ta-
kie mog oby dotyczy  tylko tych jednostek, w których znane s  wielko ci udzia-
ów oraz dla których utworzono spó ki do sprawowania zarz du. Mia oby ono nast -

pi  w drodze uchwa y powzi tej wi kszo ci  g osów uprawnionych do udzia u we 
wspólnocie. Uchwa a ta, sporz dzona w formie aktu notarialnego, by aby podsta-
w  do ujawnienia wspó w asno ci w ewidencji gruntów i budynków oraz w ksi dze 

34 Uchwa a SN z 9 grudnia 1969 r., III CZP 89/69, OSNC 1970, nr 10, poz. 173.

35 S. Rudnicki, W asno …, s. 29; G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomo ci. Problematyka prawna, Warszawa 2009, 

s. 1045 i n.

36 Wyrok WSA w Warszawie z 29 lipca 2009 r., SA/Wa 501/09, Lex nr 553386.

37 S. Ignar, Polityka agrarna. Podr cznik, Warszawa 1968, s. 193.

38 Prace nad projektem nowelizacji ustawy rozpocz y si  w 2008 r. Jej celem jest uregulowanie stanu prawnego 

nieruchomo ci, których ustalenie na podstawie obecnie obowi zuj cych przepisów o zagospodarowaniu wspól-

not nie jest mo liwe oraz dostosowanie niektórych rozwi za  prawnych do wspó czesnych realiów spo eczno–

gospodarczych.

39 K. Plocke, Odpowied  sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zapytanie nr 611 w sprawie 

zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, 2010, www.sejm.gov.pl.
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wieczystej. Nale y zaznaczy , e udzia , jaki by przys ugiwa  ka demu ze wspó -
w a cicieli, odpowiada by wielko ci udzia u uprawniaj cego do korzystania ze 
wspólnoty gruntowej. Jednocze nie podj cie takiej uchwa y dawa oby mo liwo  
i podstaw  do rozwi zania oraz likwidacji spó ki.

Drugim z proponowanych rozwi za  prawnych jest utrzymanie niektórych ze 
wspólnot gruntowych. Dotyczy to jednak tylko tych, które funkcjonuj  zgodnie 
z przepisami prawa i dzia aj  w oparciu o rachunek ekonomiczny. B dzie to doty-
czy o tych wspólnot, w których do dnia wej cia w ycie znowelizowanej ustawy 
znane s  wielko ci udzia ów osób uprawnionych, a zarz dzanie wspólnot  prowa-
dzone jest przez spó k . Tym samym b d  one mog y gospodarowa  na dotychcza-
sowych zasadach, je eli taka b dzie wola samych uprawnionych40.

Ustawodawca zak ada, e uprawnionymi do udzia u we wspólnocie b d  oso-
by fizyczne lub prawne posiadaj ce gospodarstwa rolne, je eli nieprzerwanie od 
1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. faktycznie korzysta y ze wspólnoty. 
Natomiast je eli wspólnot  obj te s  lasy, grunty le ne albo nieu ytki przeznaczone 
do zalesienia, to uprawnionymi do udzia u we wspólnocie b d  osoby fizyczne lub 
prawne zamieszkuj ce lub maj ce siedzib  na terenie miejscowo ci, w której znaj-
duj  si  grunty wspólnoty, lub osoby zamieszkuj ce na terenie innej miejscowo ci, 
ale prowadz ce gospodarstwo rolne. Nie dotyczy to jednak osób, które we wspomi-
nanym powy ej terminie faktycznie ze wspólnoty nie korzysta y.

Du e znaczenie dla bytu prawnego wspólnot gruntowych ma propozycja uchy-
lenia art. 11 ustawy, dotycz cego nieprowadzenia ksi g wieczystych. Bowiem do 
dnia dzisiejszego jedynym rejestrem, w którym s  ujawniane informacje dotycz ce 
gruntów wspólnoty oraz spó ki, jest ewidencja gruntów i budynków.

Proponowane przekszta cenie wspólnot we wspó w asno  implikowa oby 
stworzenie dla tych e nieruchomo ci w a ciwego im rejestru wraz z ujawnieniem 
wszelkich obci e  oraz prowadzi oby do jej zagospodarowania. Warto jeszcze 
podkre li , e w oparciu o obecny stan prawny nie mo na powo a  nowej wspól-
noty. Ustawodawca przewiduje jedynie mo liwo  reaktywacji i „uporz dkowania” 
ju  kiedy  istniej cych, co z uwagi na brak ksi g wieczystych nie jest procesem a-
twym41. 

Zatem pojawia si  pytanie, co by mog o by  przedmiotem wpisu do ksi gi wie-
czystej oraz jaki podmiot by by w niej ujawniony. W tym przypadku nale y wzi  
pod uwag  okoliczno ci powstawania wspólnot gruntowych i odpowiednio zbada  
stan sprzed pi dziesi ciu lat. Warto w tym miejscu zaakcentowa , e istnieje wiele 
przypadków, w których w ogóle nie mo na ustali  liczby uczestników wspólnot. S  

40 Za o enia do projektu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Warszawa pa dziernik 2010 r.

41 Wyrok WSA w Warszawie z 16 lutego 2005 r., SA/Wa 708/04, Lex nr 125491.
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one potocznie okre lane mianem „ekwiwalentowych”. Ich uczestnicy w drodze lo-
sowania wyznaczaj , kto b dzie mia  prawo w danym roku do udzia u we wspólno-
cie i w jakim zakresie.

Jednocze nie ustawodawca przewiduje uchylenie art. 8 pkt 5 ustawy, zgodnie 
z którym ustalenie, które nieruchomo ci stanowi  wspólnot  gruntow  b d  mienie 
gromadzkie oraz ustalenie wykazów uprawnionych do udzia u we wspólnocie, po-
winno by  dokonane w terminie 1 roku od dnia wej cia w ycie ustawy. Termin ten 
ma jedynie charakter instrukcyjny i nie ma przeciwwskaza , by spó ka zwróci a si  
w ka dej chwili do starosty o wydanie decyzji umo liwiaj cej dokonanie stosow-
nych zmian w ewidencji42.

Ze wzgl du na zawi o  omawianego procesu porz dkowania wspólnot grun-
towych ustawodawca zak ada, by w terminie 12 miesi cy od dnia wej cia w ycie 
ustawy, w a ciwi starostowie dokonali „przegl du” nieruchomo ci stanowi cych 
grunty wspólnotowe i grunty gromadzkie43. Jego konsekwencj  ma by  sporz dze-
nie wykazu nieruchomo ci, w stosunku do których nie wydano dotychczas stosow-
nych decyzji. W ich przypadku starostowie powinni wszcz  z urz du post powanie 
administracyjne maj ce na celu okre lenie, które nieruchomo ci stanowi  wspólno-
ty gruntowe b d  mienie gromadzkie oraz ustalaj ce wykaz osób nale cych do tej 
wspólnoty i ich udzia y oraz wydanie odpowiednich decyzji administracyjnych. 

Ustawodawca proponuje tak e wprowadzenie przepisu przej ciowego, zgod-
nie z którym do post powa  maj cych na celu wydanie decyzji ustalaj cych sk ad 
przedmiotowy i osobowy wspólnot, wszcz tych i niezako czonych przed dniem 
wej cia w ycie zaproponowanej zmiany art. 6, b d  mia y zastosowanie przepisy 
dotychczasowe. Jednak e gdy post powanie to nie zako czy si  ustaleniem wykazu 
uprawnionych, starosta b dzie móg  wszcz  nowe. 

W przypadku, gdy nie b dzie mo liwe ustalenie takiego wykazu, na staro cie 
ci y obowi zek z o enia w s dzie wniosku o stwierdzeniu nabycia nieruchomo ci 
przez Skarb Pa stwa. Nieruchomo ci, które stan  si  w asno ci  Skarbu Pa stwa, 
b d  mog y by  przekazywane gminie na jej wniosek na cele zwi zane z inwesty-
cjami infrastrukturalnymi s u cymi wykonywaniu zada  w asnych. 

Natomiast w sytuacji wspólnot, w których s  sporz dzone wykazy uprawnio-
nych, ale w których uprawnieni nie zawi zali spó ki i nie przedstawili wójtowi do 
zatwierdzenia statutu, wymagane b dzie, aby sta y si  one z mocy prawa wspó -
w asno ci  osób uprawnionych. 

42 Wyrok NSA z 20 grudnia 1994 r., SA/Ka 125/94, „Samorz d Terytorialny” 1997, nr 5, s. 70.

43 K. Plocke, Odpowied  sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2010 r. na in-

terpelacj  nr 15431 w sprawie zagospodarowania wspólnot gruntowych, Warszawa 2010.
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Proponowane zmiany obejmuj  tak e zagadnienia zwi zane z zagospodarowa-
niem wspólnot gruntowych. W tym zakresie ustawodawca przewiduje pewne mo-
dyfikacje w odniesieniu do ustroju spó ek powo ywanych do sprawowania zarz du 
nad wspólnot  gruntow . W pierwszej kolejno ci zmierza on, by nale no ci spó-
ek z tytu u nieuiszczonych w terminie op at statutowych oraz op at z tytu u kosz-

tów zast pczego wykonania wiadcze  przewidzianych w statucie mog y by  do-
chodzone w post powaniu upominawczym, bez wzgl du na ich wysoko , a nie jak 
dotychczas w trybie egzekucji administracyjnej. 

Projekt przewiduje tak e uzupe nienie art. 17 ustawy w zakresie statutu, któ-
ry dodatkowo powinien okre la  przypadki wymagaj ce zwo ania zebrania cz on-
ków spó ki oraz warunki zaci gania zobowi za  i udzielania pe nomocnictw. Tak e 
odnosi si  do formy zatwierdzania statutu przez wójta (burmistrza, prezydenta mia-
sta) w drodze decyzji administracyjnej. Z kolei w obowi zuj cym stanie prawnym 
uchwa a organu spó ki jest niezaskar alna. W praktyce obecno  osób uprawnionych 
ogranicza si  do udzia u w obradach ogólnych zebra  cz onków wraz z prawem g o-
su oraz prawem wyboru do organów spó ki. Ustawa nie przewiduje adnej drogi 
odwo awczej. Ponadto nie zapewnia ona s dowej kontroli decyzji organów spó ki 
w zakresie, w jakim rozstrzygaj  one o prawach i obowi zkach maj tkowych. Za-
tem nowelizacja zmierza do tego, by ka dy cz onek spó ki móg  zaskar y  uchwa-

 do s du z tytu u jej niezgodno ci z przepisami prawa lub ze statutem. Powodem 
zaskar enia mo e by  naruszenie zasad w a ciwego zagospodarowania gruntów lub 
inne naruszenie interesów cz onka spó ki. Powództwo b dzie mog o by  wytoczo-
ne przeciwko spó ce w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o uchwale, nie 
pó niej jednak ni  w terminie 6 miesi cy od dnia jej podj cia. W zakresie rozporz -
dzania wspólnotami, ustawodawca proponuje usuni cie ogranicze  dotycz cych ob-
rotu jej gruntami, które polegaj  na uzyskaniu zgody w a ciwego wójta.

5. Niniejsze rozwa ania prowadz  do stwierdzenia, e obowi zuj ca regulacja 
dotycz ca wspólnot gruntowych nie zosta a w pe ni zrealizowana. Nic wi c dziwne-
go, e Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podj o si  próby jej nowelizacji. 

Ze wzgl du na uwarunkowania prawne i gospodarcze obowi zuj ce w okre-
sie formu owania przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu 
wspólnot gruntowych wiele przepisów tej ustawy budzi obecnie kontrowersje i wy-
maga wprowadzenia zmian. Dlatego te  z powy szych wzgl dów niezb dnym wy-
daje si  w pierwszej kolejno ci uregulowanie stanu prawnego wspólnot. Takie za-
mierzenie przewiduje projekt ustawy. 

Z uwagi na wyst powanie wielu dysproporcji w funkcjonowaniu wspólnot za-
sadna wydaje si  by  ich dywersyfikacja. Zarówno proponowane utrzymanie nie-
których wspólnot, jak i przekszta cenie pozosta ych z nich we wspó w asno  daje 
szans  ich uczestnikom na dokonanie wyboru formy gospodarowania gruntami. 
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Mo liwo  ta wydaje si  by  konieczn , bowiem na kszta towanie wspólnot grunto-
wych – jak zaznaczono we wst pie – obok omawianej ustawy (albo przede wszyst-
kim) wp yw mia y uwarunkowania historyczne. Wspólne wykorzystywanie gruntów 
rolnych i le nych wpisuje si  w tradycj  polskiej wsi. Z tego powodu ich charakter 
jest bardzo zró nicowany i nale a oby, przy podejmowaniu decyzji o losie ka dej ze 
wspólnot, rozpatrywa  t  kwesti  indywidualnie.

Proponowany proces przekszta ce  jest uzale niony od tego, czy s  spe nione 
podstawowe przes anki ustawowe, tj. czy jest ustalona liczba cz onków i ich udzia-
y oraz powo ana spó ka. Swobodnego wyboru s  jednak pozbawieni uczestnicy 

wspólnot, w których spó ka nie zosta a wy oniona. Ich grunty z mocy prawa maj  
by  przekszta cone we wspó w asno . Propozycja ta ma uzasadnienie praktyczne – 
skoro przez tyle lat nie wy oniono organu wspólnoty, zatem nie spe niono podsta-
wowego warunku prawid owego funkcjonowania wspólnoty.

Ustanowienie wspó w asno ci gruntów wchodz cych w sk ad wspólnoty zwal-
nia jej uczestników, jako wspó w a cicieli, z konieczno ci ponoszenia kosztów 
zwi zanych z funkcjonowaniem spó ki. Jednocze nie pozwoli im to na dysponowa-
nie gruntami, co de facto spowoduje wprowadzenie do obrotu sporego ich area u. 
Niemniej w ich przypadku powinien ulec u atwieniu proces post powania uw asz-
czeniowego. Warto by te  podj  dyskusj  nad tym, czy istnieje jakakolwiek inna 
forma wspólnego zarz dzania tymi gruntami poza sam  wspólnot ?

W projektowanym akcie prawnym zabrak o rozwi zania prawnego w stosunku 
do tych wspólnot, których grunty wcze niej zosta y przeznaczone na realizacj  ce-
lów publicznych. Zatem, czy ich byli udzia owcy nab d  prawo do odszkodowania 
z tego tytu u?

W Polsce wyst puj  wspólnoty gruntowe, które nad aj  za zmieniaj c  si  sy-
tuacj  polityczno–gospodarcz , dzia aj  zgodnie z przepisami prawa i powinny one 
funkcjonowa  dalej. Przemawia za tym fakt, e na przestrzeni wielu lat ich uczest-
nicy ustalili zasady korzystania z gruntów, a dla niektórych wr cz s  one niezb dne 
do funkcjonowania w ramach w asnych gospodarstw rolnych. Tym samym ich po-
zostawienie wydaje si  by  uzasadnione, co równie  s usznie zauwa y  A. Stelma-
chowski44. Niemniej wi e si  to z konieczno ci  okre lenia w a ciwego sposobu 
zarz dzania nimi, w tym poprzez spó ki. W przypadku tych ostatnich proponowa-
na zmiana art. 17 ustawy powoduje ich cz ciowe zbli enie do spó ek prawa han-
dlowego. 

W projekcie zabrak o u ci lenia kwestii prowadzenia ksi g wieczystych. Samo 
zniesienie zakazu z art. 11 ustawy wydaje si  by  niewystarczaj ce. Mianowicie, 

44 A. Stelmachowski: Relikty dawnej w asno ci wiejskiej, (w:) Rozprawy i studia. Ksi ga pami tkowa dedykowana 

Profesorowi Aleksandrowi Lichorowiczowi, pod red. E. Kremer, Z. Truszkiewicz, Kraków 2009, s. 245.
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w przypadku przekszta cenia wspólnoty gruntowej we wspó w asno  za o enie 
ksi gi i dokonanie odpowiednich wpisów nie budzi w tpliwo ci, natomiast w przy-
padku pozostawienia wspólnot gruntowych ju  tak. Nadal bowiem nie zosta o usta-
lone, kto od strony podmiotowej powinien by  w niej wpisany jako w a ciciel. Czy 
w tym przypadku nale a oby traktowa  wspólnot  jako w asno  Skarbu Pa stwa, 
a ustanowione na niej obci enia jako ograniczone prawa rzeczowe45? Trzeba w tym 
miejscu podkre li , e nigdy zamiarem ustawodawcy nie by o zagospodarowanie 
gruntów pa stwowych w oparciu o wspólnot  gruntow , a tylko w uzasadnionych 
przypadkach Skarb Pa stwa móg  te grunty naby  lub sta  si  ich udzia owcem46.

Na koniec warto podkre li , e wspólnoty gruntowe nie tylko wyst puj  w Pol-
sce, ale i na terenie wielu pa stw wiata. Przyk adowo tzw. common land (albo com-
mons) funkcjonuj  od wieków na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie istnieje specjalnie 
powo any urz d, który nadzoruje ich zagospodarowanie47. Uprawnione do udzia-
u w nich podmioty wykorzystuj  grunty wchodz ce w ich sk ad do wypasu owiec 

i byd a, pozyskiwania torfu, drewna czy po owu ryb48. Innym przyk adem mo e by  
ejido, które wyst puje w Meksyku49. Tre  uprawnie  i obowi zków z niego wyni-
kaj cych odpowiada zarówno rodzimym wspólnotom, jak i brytyjskim commons. 
Wspólne u ytkowanie gruntów jest powszechnie stosowane tak e na terenach alpej-
skich w Szwajcarii, gdzie nosz  one nazw  Allmende. Zatem jak wida , mimo, e 
rodzime wspólnoty gruntowe wydaj  si  by  prze ytkiem minionej epoki, to pe ni  
one w wielu przypadkach istotn  rol  w szeroko rozumianej dzia alno ci rolniczej. 

45 G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomo ci…, s. 1050.

46 Zob. art. 26 ust. 3 ustawy.

47 www.direct.gov.uk/en/HomeAndCommunity/Planning/LandAndPropertyDevelopment/DG_10026177, 

30.12.2011 r.

48 Zob. np. Commons Act 2006, www.defra.gov.uk/rural/protected/commons, 30.12.2011. Podobne wspólnoty wy-

st puj  tak e w Indiach i Nepalu.

49 Zob. www.mexicolaw.com.mx/ejido.html, 30.12.2011.
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Legal issues of joint land properties

Key words: joint land property, partnership, agricultural holding

The joint land properties belong to the dwellers of a given commune. Their land 
covers almost 100 thousands ha. They have a long history, but from the legal side, 
they were established in 1963. Since then, the basis legislation has not change much, 
unlike the political, social and economic situation in Poland.

Nowadays, the joint land properties quit often are run against the law, many of 
them have not established the proper partnerships and do not act in required way. 
Thus the legislator has made an attempt to change such a situation. 

The article attempts to analyze the suggested changes in the legislation. It 
considers both the proposal of their elimination and as well as their maintenance with 
some legal modifications. Those aspects are analyze from their historical, practical 
and legal points of view. 


