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, Art. 25. Przepisów art. 3 nie stosuje się, gdy bieg ter
minu zasiedzenia. kończy się .w ciąg'u 2 lai po dniu wejścia 
w ' życie niniejsze j ustawy. ' 

Art. Z6. 1. W ustawie z dnia 13 lipca 1957 r:- o obrocie 
nieruchomościami rolnymi (Dz. U. Nr 39, . póz. 172) wprowa
dza się zmianynąsfępująGe: 
, 1) art, 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2, Przepis. ust. 1 niema zastosowania do nabycia dział
h budowlanej 'Określonej w przepisacll o tereuilch 
budowlanych na obszarach ,wsi, jeżelil'l'abywca nfe 
posiada tak'iej działki w tej samej miejscowości:"; 

2) w art. 2 dodaje się usL 3 w ' brzmieniu: 
,,3. Nabycłe nieruchomości w drodze ' dziedzt{;zenia. r~~ 

gulują odrębne ,przepisy,"'; 
3) wart. , 3 ust. 2 otrzy'muje brzmienie: , 

,,2; Nieruchomość ' rolllaob.ciążona . należnośdą· Państwo
wego :.Funduszu Ziemi lub ,Banku Roln'ego 'l tytułu 
nabycia w ,drodze nadania isprżedaży aIbó należno.
ściąb. F~nduszu Obrotowego ReformyR6Inej bez 
względu na t9i czy należnoś~ jest ujawniona wksię
dze , wieczystej lub zbiorze dokumentqwi ' może ' być 
zbywana pod warunkiem' przejęcia ,tej nale,żnQśct 

przez nabywcę do ,zapłaty na dotychczasowych wa-· 
runkach."; 

4) wart. 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Zbycie C'zęścLnieruchomości; o której mo'wa w ust. 2, 

może' nastąpić pod warunkiem przejęcia przez na
bywcę do zapłaty odpowiedniej ' częśCi'; należnoki, 
jaką określi właściwy do spraw ' rolnychorga~ pre-' 
zydium powiatowej. rady narod'owej;"; 

5) tv art. 4 treść dotychczasową oznacza się jako ust. 1 
, i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
,,2. WprzypadkJl nabycia gruptów przez wspołmałżon- , 

ka bierze się pod uW!3g~ łą.czny obszar gruntów na-' 
leżą.cych .do obu . małżonków lub stanowiących ich 
udział we współwłasności." 

2 . . yv dekrecie z dnia 8 Hstopada 1946 r. o postępowa
lliu · ,spą.,dkowym '(Pz . .. U." Nr ą3i pot. 34{) • . z 1950 ·, r. :r-.J'r 38, 
poz. 349,i:l;l!)57 r. Nr 39, poz. 172) iwprowadza się zmiany 
nalit~pujące' . . 

l) w' art. 152 skresla się § 2; ". .. 
-2) wart. lQ2 §' 1 otrzymuje brzmienie: .: ;A;"" 

• - $O " - ". ~~ 

"Art. 162. § 1'. Gdy przedmiotem dziahl' jes.t · pnedsf~ .. ,:·" 
' . "bioTstwozarobkowe" którego :.podi:iał w ną"'~"lZ ' 

turze , jest prawnie niedopuszcza:lnyJu!i" ", 
ze wzgłędów społecino.gospoda.rczych byJ~ : 2',1 
by niepożądany, sąd przyzna .. ten .maj.ąt~~;::1" 
spadkobiercy, który oto zgłosi wnio'sek,x\' 
innym zas spadkObiercom przyzna' od nieJ';: ~i 
go spłaty;'" . ..;,' . . 1 

. 3. W dekie.cie z dnia 8 listopada 1946, L . o postępowa • ..,'.:, 
. J;1i,u nięsgo.rnym z .zakresu prilwa rzeczowego (Dz. U.~1946: r. -~, ' 
Nr 63, po~ .. ~4S, :I: .1.ąSO. r.Nr . 3ą;.. ,poz. 349'pra.zR)9,57 .. r. Nr.;ag:( ;, 
pp~: 17.2) , w ąrt., · 39 skreśla~ię §. 2,. 

. 4. W . ustawie z .dnia 12 . marca 1958 r. o sprzedaży -pa.ft~ 
, stwow,rchnieruch0mąścirolnych , .0raz .. uporząd~G).wan:iu nie- .' 
)ctórych .spraw, związanych z pneprowadżeniem . reforil1yłiol- .;~ 
nej,J ,o,~adnic:\~~a ~())nego r (Pz. ,U~ Nr )7, poz. 7l) " wp;ro.wi19;zllć ', 
Si·ęzllłiany następujące: , . . '- ~~1 

1) wart. · 1 s.kreśla się ust. 2; "':' ~';~ 
~) w art. 2 ust. 2 otrzyrplJje brzmienie: 

,,2. Posiadanie . ,~wa\ifikacjiokreślohych/ w ust. 1. ,pkt' l , ,f~ 
. nie jest .... wymagane . :db .nabycia dżial-ki budo.wJanęJ t'·· 

· określonej Vi przepiś~cho terenach ' budowlaąy~h ' -~'<' 
ob~ziHach wsi, . jezeli .nabYwcaniep?si~da · ialdę,L ~,; 

; ' działki w tej . 's'amej _ miejstowoścL"; ' . ' -, ' .. , '.,,,,,'ii 

3)skreŚiasię art'. 3.' '....... . , '" '" 
_ ,f " -'. . " I" ... • I • . 

Art. 21. , Ustawa nie narus.za prz-eplSOW ustawy z :- .dni«,~~~, ' 
14 ,czerwca .1960r. o, zagospodarowań[u lasów in.ieui;ytkó~,:;:, 
nie stanowiącycl?- własno~ci J:'aństwa , oraz .niektóryc;hla.s6w ,;~ . 
t nieużytków państwowych (Dz. ,U. Nr 29, poz._ .166). 

Art. 28, Traci moc ustawa z.' dnia 18 cierwća 
o zawieszen'iu niektórych spłat spadkowych ' (Dz. U. 
poz. 227). . 

Art. 29, . Ustaw.ay/chodzi wżyci,e z , dniem, 
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USTAWA 

z dnia 29 czerwca 1963 r. 

o z:agospodłlTo,vaniu wspólnot ·'gruntowych. 

R o 'l d z-i a ł 1. 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. 1. Wspólnotami gruntowymi podlegającymi za
gospodarowaniu w trtbie, j na zasadach ókreślonych w usta
w~e są nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne: 

11 nadane w wyniku uwłaszczenia ' włościan i mieszc7:an-rol
ników na wspólną własność, we wspolne posiadanie lub 
do wspoJnego użytkowania" ogółowi, pewnej grupie lub 
niektórym mieszkańconi. jednej albo kilku wsi, 

2) wydzielone tytułem wyna'grodzenia za zniesione służeb
IlOści, wynikające 'l urządzenia ziemskiego "",lościan 
i mi.eszczan-rolników, na w'-spólną własność, ,wewspól
ne .posiadanie lub do wspólnego użytkowania gminie, 
miejscowości alba ogółowi uprawnionych do wykony" 
wania służebności, 

· 3) powstałe w wyniku podziału pomiędzy zespoły mieszkań
ców poszczególnych wsi gruntów, ktore ' nadane zost'ały . 

. przy uwłaszczeniu , włościan i m ieszczan·rolnikó w ' mie-
: szkańcom kijku wsi na w~pólną .własność, -we ,wspólne 
posiadanie" lubdo 'wspólu€go ' l1'ż,,?,tkowarria, " 

'. 

4) użY,tkowane wspólnie przez mieszkańców dawnyc~~k'O~ ,., 
lic i zaścianków oraz należące do\vspólnot urbarialnycl{ ,< 
i spółek szałaśniczych, . ::, /;. 

5) otrzymane przez grupę mieszkańców jednej lub kilku 
wsi na wspólną własność i do wspólnego użytkowania 
w drodze przywilejów i darowiznbądż nabyte w ta- \ 
kim celu . '-, ' ,,, : ~ 

6) zapisane 'w księgach wieczystych (grunt0:o/Ych) jąko wła-.·~ ': 
sność gminy (gromady), jeżeli vi księgach tych istnieje,~ 

, wpis o ~prawnieniu określonych grup mieszkańców gOli- :.... 
nl' (gromady) clo wieczystego użytkowania i pobierani~' . . , 
pożytków z . ty ch nieruchomości, . JI 

7) stanowiące dobro gromadzkie (gminne) będącew,e wspól~ " 
nym użytkowailiu na terenach województW' rzeszow~kie7;""-' 
go, krakowskieqo oraz powiatu ' cieszyńśkiego wdJewó(fz. ' .~~ 
twa kato~vickiego. . .. ,tj 

2, Oprocz\vsp6lnót gruntowych' (ust.!) podlegajążago~ ('Xl' 

spoclarowaniu w trybie i na zasadach określonych ' w riiniej~' . 
szej ustawie także l'JieTU'ch6mości roln~, ' leśne' i'''Obsżarywod: 
ne,stanowiące' mienie ' gromadzkIe ' w . foztliniehill ptzeptśóW' 
o zal'ządzie' takim ·' inienfem, jeżeli przeii dniem wejśCia 

... . . ~ . i ~ J.'
o 
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. ~ · · .. ~je~ tej ustawy .były faktycznie uzytkÓ~allewSpoln.ie ' pł'z'ez' " :" " ::~ "6: 'n~tyzjew ·· ~pra'wa'ch 'Wyfuif{iiionY'ch· w .\ ist 1 (' 2po~ . 
mieszkańców ' wsi: '. " . ". daJ~ " s'i'ę doviiadómosCi uprawnionych "do udziału .we wspól~ ; 

>~ • . Przepis ust. 2 nie dotyczy mi~,!ia . gioma!l~kiegp·po- · JjoCie w~posób' ppi.yjęty w dąnej mieJscow(jSciofii.żO\~łas7.a .... 
. ;.~ożonego na te~enach miast i osiedli, . . . ' się je "przez wy\viesienie ' w lokalu; prezydium gromadzkiej 

r.ady · na;rodowej bądźmiejs~ier (d:/ielnic,Owej) ' rady namdo- ' 
~Att. '2. Hej(roć w ustawie jest- ·mowa o ' wsi, odnosi się . ... . . . ' . . . . 

.. wej llib rady riarodow.· ej · osied.' la na okres 14 .. dni. Po Ul)ły\vie .• toodpowiednio do osiedla lub mta:;ta . . _:. ' 
· t~g.o ' ókresudecyzję . ,uważa ' się ' zadoręczó,n<L wsz,yslkilll . 

'· Art. .-3" Niezalicba . się do wspólnolgtuntowych nieru- upfawnionym do udziału. . . ':' . . 
· ·-chomości -- Iub . ich ,' częśd określonych . w .att·. l ust. "1', jeżeli , .' 7. ' J~Żeli . uprawni9nynl.doudziahl we wspóinoci~':Jes~ 

. .:' piZ€ttdniem W.ejŚcill w życie ustawy zostały prawnie lubfak- ,; pai'isfwowa jednostka , or.ganizacyJna, decy'zje, o który ch 'ł1ł-0 + 
tycznie ' przekazalle -na cele 'pubJic,2)n€ ,lub społecz,ne ':albo -te.ż '.' wa ' w .Ust. 6., Q.orę<:zll się .\IV ~wykłym trybie. ' 

. do ·końca ' l9t}2 L, 'ił gdy chodzi,.ó hisy i: ,grunty leśne -l- -(lo · .'" Art. 9. 1. .' .UdziałY po:szczeiió!nych uprawnionych ..... ve: 
:c:Jnia 30 .września :1960 L, zostały. podzielone na działki · indy- " 'wspólnocie gruntbwej określa się w 'idealnych (ułamkowych') 
widualne, pomiędzy współuprawnionych bądź uległy za,,,ie- . .. h . 

Częsnac . ", , 
"-dzeniu" , . ", . . , . ,. '2. Wie~kość , udziałów uprawnionych do .. korzystan+a .ze 
. , :Ąrt; '4. JeżeJi. na części obszaru stanowiącego wspólnotęwspólnotygrti,iltowej ustala ' się w ten sposób, .. że 'połowę 

j . ';g runlową wżniesione zostały przed dniem wejścia · \V zycie \Vspólnoty . dz'ieli się · P9między upr,awniciriych (art. 6 ust. ' j) 
r' ;;'l!sta,wy ' budynki pozosl,'ające vi indywfdualilYI:n" .wJadimill, w równyCh częściach, drugą żaś pO-łowę - pro pO'rcjonahife' 
.>-' .. właścicielowi budynku przysługuje prawo ' nabycia" grunt'ów '. dO. cil)s7;arów ' gruntó,w po~;fiadanych prze.z każdego ' z·"upraw-' 
.; ", . ~.najdująC)jch się pod budynkiem mieszkalnym ' i ' zabudowa-' ńionych, ' a p'ółożonych na obszarze tej' sameJ lub ,gmnicząc!.'j 

niami gospodarczynii wraz z podwórze I11; ' . . ż nią :gromitdy (niiilsta,' osiedla). . ,. . '. 
, Ait. 5, Wspólnoty gruntowe nie inogą. być dzi e lone p6~ . 3; WielkoŚć uaziałów we· wspólnocie. ·grlmtówej okre~ 

, \ ' między uprawrri~nych do udziału, w' tych \VS'po1nolach: . •• . ślonej wart. 6 ust. 2 ustala się na .podstawie dokumentów" . 
· Art. ' ' fi. 1. .Uprawnionymi do udziału' · .we . .'wspólnocie li ",; . rażie ich braku - według stanu faktyc znego; lIdzii3ly 

gruntowej są osoby fizyczne lub pra\"':ne . p(ls'iadającegospo~ Qsób, ' które stoso\\"nie . do przepi.sów art. li ·.ust. 2 ut raciły 
darstwa rolne, Jeżeli w ciągu_ ostatniego roku prze:l dniem uprawnienia do korzystania ze wspólnoty, dzieii się pon;iędzy 
wejścia w życie ustawy faktycznie korzystały z tej wspól- \Iprawnionych w równych częściach; " 
noly. 4. Przepisy ust. 1"':"""3 stosuje się ...od powiednio do udziału 

'. 2. Jeżeli wspólnotą . gruntową są lasy,' gruntv leśne albo w korzyściach wynikających z zagospodarowania nierucho-
mości określonvch ~. art. 1· ust: 2. nieużytki przeznaczone do zales ienia, uprawnionymi do 1 

udziału w takiej wspólnocie są osoby fizyczlie lub prawne Art. 10. W razie ' potrzeby wydzielenia ze wspólnoty . 
zami~szkujące ' lub mające siedzib.ę na ter&ilie miejscowośd, gruntowej udziału Państwa ·udział · ten 'wydziela' się pn y 
Vi której znajdują się ' grunty stanowiące . wspólnotę, 1\lb 030-' uwzględnieniu wartości wspólnoty gruntowej: wartość tę 
by zamieszkutące na , te renie innejmiejs~ow~ści, a prowa- określa się na zasadach i ' w s'posób przeWidziany w pfzepi-
dzące gospodarstwo rolne, chyga. ze w okreSIe 5 lat przed sach o sprzedaiy państwo~vych nieruchomości rolnych. 
wejściem w życie ustawy osoby te faktycznie ze wspóln3ty Art. 11. Dla nieruchomości stanowiących wspólnotę grun-
nie korzystały. ' . tową nie prowadzi się ksiąg' wieczystych: Dotychczasqwe '" 
. 3. Niekorzystanie ze wspólnoty gruntowe] w okresie księgi wieczys~e tracą Inoc i podl egają z,amknięciu. 

Wymienionym w u.;t. 1 bądź w ust. 2 nie powoduje utraty Art. 12, Przepisów art. 6 ust. 1 i 2 . oraz art. 9 ust. 2 l 3 
uprawnxen, jeżeli spowodowane to ' było klęską żywiołową, nie stosuje się do przypadków, w których do dnia wejścia 
wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi w7;.91ędam,i. : w życie u.stawy zostĘlly już ustalone prawa 'współwłasności 

Art. 7. Ograniczenia określone wart. 5 i 6 nie mają za- na podstawie przepisów dotychczasowych, 
stosowania do Państwa. ". 

Art. 8. 1. Właściwe do spraw rolnych i leśnych organy 
prezy diów powiatowych rad ' narodowych ustalą stosownie 
do przepisów art. 1 i 3, które ni e ru chomości stanowią wspól-
nolę g .Iunl0wą tląc!'.;' mic uie gl'lllll u,l !,ki e. . . . 

2. Wykal upra wn.ioll yc h ::lo· udziału we wspóln.ocie g rtln
towej oraz w:rkazóbszal'ów gospodarstw przez nich posiada
nych i wielkość przysługujących im udziałów We wspóln::>eie 
ustala w drodze decyzji właściwy do spraw rolnych: i le
śnych ' orCJan 'prezydium powiatowej rady narodo we j. Nrl 
obszarze gromad, osiedli · i miast nie stanowiących powiatów 

, proj ekty ·takich wykazów sporządzają biura ' gromadzki ch rad 
narodowych bądź właściwe organy prezydiów miejskich rud 
narodowych lub rad narodowych osiedli. .• 

. ,~ 3. Jeżeli wspóln0-ta gruntowa położona jest na ' obszarze 
dwu lub więcej terytorialnych jednostek administracy jnych, 
prezydium rady narodowe j odpowiędnio wyzszego stopnia 
określa prezydium rady narodowej, ktprego organ będzie 

właściwy w sprawach wyni.ienionych w ust. 1 i 2. 
4 •. Obszary gruntów osób· uprawnionych do udziału we 

wspólnocie. gruntowej okr€>śla się według danych uwidocz-
· ·nionYch w ewidencji gnuitów. . 

. 5; Usta.lenie, które nieruchomości. stanowią wspóln :)tę 

'0 ' gruntową bądż mienie gromadzkie, oraz ust ale·nie· wykazów, 
(). ktorych mowa w ust. 2, powinno być dokonane' 'w tenni-

· nit, 1. roku od' dnia. \vejścia w życie. ustawy. \ 

R o ze! z i a ł 2. 

Zagospodarowanie. 

Art. 13. L Zagospodarowanie wspo lnot gr ullto\vych 
uzytkowEmych rolniczo oraz nadających się do 'zagospoda
rowan ia rolniczego przeprowadza się w sposóbprzewiclziany 
vi niniejszej ustawie. 
. 2. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych stanowią
cych grunty inne niż określone w ust. l (lasy, grunty leśne 
i nieużytki przeznaczone 40 zalesienia oraz obszary wodne 
i grunty kopa·lne, jak żwiry, piaski, gliny, torfy) prze prowa
dza się stosownie do obowiązujących w tym zakresie pTle
pisów, a w braku takich przepisów - zgodnie z charakterem 
użytkti. 

Art. 14. 1. Osoby uprawnione do udzia' łu we wspólno
cie gruntowej powinny utworzyć spółkę do sprawowania 
zar.ządu nad wspólnotą i do właściwego ' zagospodarowania · 
gruntów wchodzących w· skład te j wspólnoty. 

2, Utworzenie spółki następuje w drodże uchwa'ły po
wziętej większością głosów uprawnionych do ,udziału we 
wspólnocie przy obecności przynajmniej ich polowy, 

. 3. Jeżeli w skład wspólnoty wchodzą róvynie,ż lasy, grun
. ty leśne. lub nieużytki prze7.'naczone do zalesienia (art. 6 

ust. 2), do zagospQdarowaniatitklchgr:tintÓw moi.e być ut-wo-
rzonaodrębna ~półkił. ' .. .. 

~. 

• 
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Art. 15. Spółka jest osobą prawną i dz:iala na podsta
wie statutu, którego wzór ustalą Ministrowie Rolnictwa ' o~z 
Leśnict wa i Przel.l'lysłu Drzewneg.o. 

Art. 16. 1. Członkami spółki są osoby . uprawnione do 
. udziału we współnocie gruntowej. 

2. Członkami , spółki mogą być również posiadacze grun
tÓw przyległych do wspóinoty gruntowej na warunkach okre
ś-lon..ych w statude, 

Art. 11. Statut spółki powinien określać: 
1) nazwę i siedzibę spółki or~ prz,edmiot jej działalności, 
2) prawa i obowiązki członkó"{, spó1ki, 
3) organy spólki, sposób ich powoływania ' i zakres dzia

łania, 

, Art. 23. NadzÓr nad działalnością spółki sprawuje Wła
, ściwy do spraw rolnych i leśnych oryan prezydium powia

towej rady narodowej. 

4) warunki dopuszczenia do spółki posiadaczy 
przy ległych do wspólnoty gruntowej, 

Art. 24. l.W terminie oznaczonym w statucie spółki 
organy spółki są obowiązane przedstawić właściwemu do 
spraw rolnych' organowi prezydium powiatoM.>ej rady narodo
wej do zatwierdzenia pla'n zagosp.oaarowania, i regulamin 
użytkowania gruntów i urządzeń spójki. Jeżeli ' zagospoda.fQ
wanie dotyczy gruntów okniślonych wart. 6 ust. 2 - organy 
spółki przedstawiają do zatwiercJ'lenia uproszczony' pl;,p za
gospodarowania takich gruntów właściwemu do spraw le
śnych organowi prezydium wojewódzkiej rady narodowej 
(rady narod<?wej miasta wyłączonego zwojewództwaJ, 

gruntów 2. Organy prezydiów rad narodowych wymienione w 

5) warunki dopuszcze,nia do użytkowania 'gruntów 
dzeń spółki osób nie będących członkami spółki, 

6) podział dochodów i strat, 

ust. 1 są uprawnione - do wprowadz~nia w ' przedstawionych 
urzą- , planach oraz w regulamin ie 'zmian i uzupełnie!'l uzasadnio" 

'nych względami gospodaI'czymi. ' 

7) sposób rozwiązywania i likwidacji ' spółki: 
Ar.t. · 1~. 1. Statut spółki, jak również' jego. zmiany, za

.t'fierdza właściwy do spraw rolnych , i leśny~h organ pre:?:y
dium powiatowej rady narodowej. Z chwil!! zatwierdzenia 
statutu spółka nabywa ośobowość prawną. , 

2. Nazwa spółki i skład zarządu . spółki oraz obszar 
wspólnoty gruntowej i wykazy uprawnionych do kovystania 
z tej wspólnoty podlegają z urz'ędu wpisowi do ewidehcji 
gruntów. Wsze lkie póżniejsze zmiany w obszarze wspólnoty 
gr,untowej i w wykazie ' osób uprawnionych, jak również 

zmiana statutu ' i zmiany w , składzie osobowym zarządu, żgła
sza do ewidencji zarząd spółki. 

' Art. 19. Przy podejmowaniu ' uchwały na' ' zebraniach 
członków spółki każdy członek ma prawo tylko do jedńego 
głosu bez względu: na wielkość jego udziału w tej wspólno
cie (art. 9). 

Art. 20. 1. Za zobowiązania spółki odpowiada spółka 

całym swoim majątkiem. - ' 
2. Członkowie spółki odpowiadają za zobowiązania sP9ł-

Art. 25. 1. Jeżeli uprawnieni do udziału we wspólnocie " 
gruntowej w terminie trzech miesięcy od driia ustalenia wy
kazu uprawnionych (art. 8) nie przedstawią do zatwierdzenia 
właściwemu d'o spraw rolnych i leśnych organowi prezydium 

, powiatowej rady narodowej statutu spółki, organ ten utworzy " 
' sftÓlkę przymusową, nada jej s~atut oraz wyznaczy organy 
spółki spośród osób uprawnionych do udziału we wspólno
cie gruntowej. 

2. Jeżeli osoby \vybrane ·lub wyznaczone do organów 
spójki pdmówią uczestniCzenia w tych organach lub jeielL 
działalność , tych organów nie będzie -'osiągała celu, 'w któ
rym ' s,półka została utworzona, a w szczególności w razie 

, nienależytego zagospódarowania gruntów wchodzących w 
skład wspólnoty, właściwy do spraw rolnych i ' l eśnych or
gan prezydium ,p~wiatowej rady narodowe j . może powołać 
organy spółki sp<fsród osób nie będących c złonkami spółki. 

• 3. Osobom nie będącym członkami spółki wyznaczonym 
do organów spółki właściwy do spraw rolnyi:h i leśnych 
organ prezydium powiato\:Vej rady narodo'f'lej ustali odpo' 
wiednie wynagrodzenie, które obciąża spółkę . 

R o z d z i a ł 3. 
• ki tylko do wysokości wartości ich udziałów w tej wspól

nocie, jeżeli chudzi jednak o' zobowią'liania spółki ut worz 0- , 

nej do zagospodarowania grun~ów określonych wart. 1 
u;;.l: . 2 - odpowiednio , do wysokości udziału w korzyściach Rozporządzanie "'8póln~,tami gruntowymi. 

o~~ąganych z tych gruntów, Art. 26. 1. Zbycie, zamiana, jak również przeznaczenie' 
Art. 2ł. 1. Nale,żności spółek z tytułu nie uiszczonych na cele publiczne hib społeczne wspólnot gruntowych lub 

w terminie opłat statutowych oraz z tytułu kosztów zast.ęp- ich części oraz, zaciąqanie pożyczek pieniężnycl) przez spół-
czego wy konania świadczell prze widzianych w statucie podle- kę może nastąpić tylko za' zgodą właściwego do s'praw rol-
gają wraz z odsetkami za ,zwlokę i kosztami egzekucyjnymi nych i leśnych organu' prezydium powiatowej rady narodo-
przy muso,wemu ściągnięci u w trybie i na zasadach określo- , wej. 
nycn w przepisach o egzekucji administracyjriejświadczeń 2. W razie' sprzedaży nieruchomośd stanowiącej wspól-
pieniężnych. notę · gruntową, a poiożonej na , terenie miasta lub osiedla, 

2, Przed wszczęciem egzekucji spółka kieruje do dłużni- Państwu przysługuje prawo ' pierwokupu na zasadach okre-
ka upomnienie o zapl'atę należnoŚci w terminie 7 dni od ślonych w przepisach o gospodarce terenami w miastach 
dnia doreczenia upomnienia. i osiedlach. 

3. D'lużnik moż€ w ciągu 14 dni od upływu terminu 3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w razie zbycia 
określonego w upomnieniu (ust. 2) wnieść do sądu pozew wspólnoty gruntowej na rzecz Państwa, jak również w ra7ie 
o ustalenie, że należność w całości lub w C7:ęści nie istnieje. zamiany gruntów wchodzących w skład wspólnoty ria ' grunty 
Cięi.ar udowodnienia istnienia należriości spoczywa w sporze państwowe. 
na spójce. 4. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do tej części grun-

4. O .prawie wnies.ienia pozwu do sądu należy pouczyć tów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej, która ~o-

dłużnika w upomnieniu. stała wyznaczona na cele bud.:>wlane na podstawie' prze pi-
'5. \Vszczęcie egzekuc}inastępuje na wniosek spółki w 'sów o terenach budowlanych na obszarach wsi bądź w miej

, razie niewniesienia. pozwu w prżepisanym terminie lub scowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Cofnięcia wn'iesionego pozwu albo w razie oddalenia pozwu. 5. Jeżeli interes gospodarczy Państwa uzasadnia zmianą 

6. Tytuiy wykonawcze dotyczące poszcze'gólnych diuż- sposobu użytkowania gruntów określonych wart. 1 ąst. 2, 
ników wystawia spółka na podstawie ,wykazu zaległości za- wywłaszczenie ograniczonych praw rzeczo\vych osób upraw
tWierdzor;ego pize~ właściwy do , spraw rolnych i leśnych nionych następuje na· zasadach i w trybie przepisów o wy-
organ prezydium powiatowej rady narodowej. ' wtaszczeniu nieruchomości. 

Art. 22. Spółka jest ttprawniona do wznoszenia i utrzy- ' . Ar~. ' 27~ 1. Udziął w~ wspólnocie . gnfntowej może być 
mywania na wspólnocie gruntowej urzqdżerl ' potrzebnych dla żbyw'any wyłącznie w Całości i tylko na rzecz osoby posta-
osiągnięcia celó,v ~półki. ' dającej juzlidział \v tej wspólnocie oraz na rzecz osób posia-
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dających gospodarstwa rolne w tej samej wsi lub we wsiach 
przylegających do wspólnoty. 

2. Zbycie udziału we wspólnocie gruntowej następuje 

w formie aktu sporządzonego na piśn~ie i zatwierdzonego 
przez właściwy do spraw rolnych i leśnych organ prezydium 
powiatowej rady narodowej. -

Art. 28. 1. VV razie zbycia wszystkich gruntów gospo
darstwa rolne~lo przez uprawrlionego do udziału we wspól
nocie gruntowej udział w tej wsp:ólnocie przechodzi na na
bywcę tego gospodarstwa. 

2. VV razie zbycia ~ęści gruntów określonych w ust. 1, 
- , udział we wspólnocie gruntowej zachowuje d9tychczasowy 

w:laściciel, chyb'a że na p09-stawie umowy odstąpi swe upraw
nienia llabywcy. ' J "żeli jednak zbywca pozostawia sobie ob
szar użytków rolnych nie większy niż 0,1 ha, udział we 
wspólnocie gruntowej przechodzi na nabywcę. 

Art. 29. Jeżelj gospodarstwo rolne, z którego po~iada

niem był związany udział we wspólnocie gruntowej, zostało 
po'dzielone ' na części w drodze działu spadku lub ' wyjścia 
ze współwłasności, udział 'we wspólnocie ulega podziałowi 
proporcjonalnie do obszaru tych części. 

Art. 30. Uprawnieni do udziału we wspólnocie gruntowej 
stimowiącejw całości lub w częśCi lasy, grunty l eśne lub 
nieużytki przeznaczone do zalesienia moUą się zrzec na rzecz -
Failstwa uprawnień do udziału we wspólnocie w zakresie < 

o.bejmującym te lasy, ' grunty leśne i ni'e użytki. Zrzeczenie ' 
się udziału następuje w trybie przepisu art.' 27 ust. 2. 

R o z d z i a ł4. 

Przepisy przejściowe i końcowe: 

Art. 3ł. ,L Ilekroć w ustawie jest ' i~owa ó właściwym 
do spraw rol~y<:h leśnych o'ruanie prezydium powiatowej 

Jady narodowej, odnosi się to odpowiednio do właściwego 
do spraw rQlnych i le~nych orgąnu prezydium miejskiej ra- " 
dy narodowej miasta stanowiącego powiat t1ądź dzielnicowej 
rady narodowej w mieście "Yyłączonymz województwa. 

2. Jei.eli wspólnota gruntowa poło'żona jest na obszarze 
objętym ustawą z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terena
mi ':N miastach i osiedlach (Dz. U.Nr 32" poz. 159), decyzje 
w sprawach wynikających z niniejszej ustawy wydawane 
będą .w porozumieniu z wlaściwym do spraw gospodarki Im- , 
munalne j i mieszkaniowej organejn .prezydium po,wiatow e j 
(miejskiej miasta stanowiącego powiat bądź ,miasta wyłącz o

nego z województwa) rady narodowej. 
Art. 32. Z dniem wejścia w życie ustawy dotyc;hczasowe 

spółki do zagospodarowania wspólnot gruntowych podle9ają 
likwidacji na zB.sadach prze'widzianych wich statutach, a za
dania związane z zagos;Jouarowaniem wspólnot m09ą wyko
nywać nie dłużej niż do c·zasu utworzen:a nowel. spółki sto- ' 
sownie ' do przepisów art. 14 i 25 ninie jszej _1I5ta ~vy. 

Art. 33. Po'stępowanie w zakresie uporządkowaniaws pól
not grllntowy-ch wszczęte przed ,dniem wejsc ia w 'życie ni
niejszej ustawy powinno być zakończone w trybie przepisó_w 
dotychczasowych. 

Art. 34. Traci moc: 
1') art. 7 ust. 1 lit. b) orllz art. 22 ust. 2 lit. a) i art. 24 usta

wy z dnia 31 lipca 1923 I. o scalaniu gruntów (Dz. U. 
z 1927 II. Nr 92, poz. 833 z póżniejszymi zmianami). 

2) ustawa z dnia 4 maja 1938 r. o uporządkowaniu wspól
not gruntowych (Dz. U. Nr 33, poz. 290). 

Art. 35~ Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 
S~kretarz Rady Pallstwa: J. Horodecki 

170 

USTA WA 

z ' dnia 29 czerwca 1963 r. 
• 

zmieniająca ustawę o popi,eraniu melioracji 'Wodnych dla potrzeb rolnictwa. 

,Art. 1. W ustawie z dnia 22 maja 1958 I. o popieraniu 
meliora:ji . wodnych dla pot~zeb rolnictwa (Dz. U. ż 1958 r. 
Nr 31, poz. 136 i z 1962 r. Nr 34, poz. 158) wprowadza się 

następujące zmiany: 
1) wart. 2 ust. 1: 

a) w pkt 1 lit. e) ótrżymuje brzmienie: 
. "e) stale stacje pomp,", 

b) w pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: 
"b) rówy odpływowe ze zdrenowanych gruntów 

poza obszar em drenowania iub rowy i rurociągi 
odwadniające i nawadniające - poza obs~rem 
meliorowanym,", 

e) w pkt 3 lit. f) otrzymuje brzmienie: 
uf) zagospodarowa'nie zmeliorowanych, jak , również 

nie wymagaJctcYchme-lioracji trwałych łąk i pa
stwisk oraz · nieużytJ;:.ów przeznaczonych na " takie 
łąki i'pastwiska po ich zmeliorowaniu,"; 

2) w ~łTt. 4: ~ 

a) ust. lolrzymuje brzmienie: 
i,1. WykonywanifL melioracji wodnych - podstawo

wych-oraz budowa dr6gdojazdowych, ni~zbęd
nycb dla umożliwienia właściwego uży tkowania 
,zmeliowwanych 'obszarów, należy do Państwa, 

fi .. wykonywanie melioracji półpodstawowych 

i szczt'-gółowych -,- do spółek wodnych i zainte
resowanych 'wlaścicieli gtuntów..", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Na wniosek spółki wodnej, społdziel'lli produk

cyjnej lub wił:kszośc i zainteresowanych właści- · 
cieli gruntów nie zorganizowanych w spółkę wud
ną, jak również na wniosek nie' zorganizowanych 
w taką spółkę wła ścicieli co najmnie:i połowy 

ogólnego obszaru gruntów przewidzianych dcl' 
zmeliorowania - organ administracji rolnej pre
zydium powiatowej rady narodowej może podj ąć 
decyzję o wykonaniu melimacji półpodsta wo
wych i szczegółowych przez PaI1stwo za zwro
tem części kosztów,", 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

,-<": • 

,,3a·. Jeżeli melioracje , mają być przeprowadzone na 
gruntach położonych w obrębie terenów bagien
n.ych lub. kompleksów łąkowo-pastwiskowych, 

jak również na terenach przewidzianych cdo rol
niCzego wykorzystania ścieków, Pailstwo za , zgo
dą zBinteresowanego właściciela takich' gruntow 
może zamiast przypadającej od niego opłaty me
łi~racyjnej przejąc odpowiednią część tychgrun
lóv{.",' 

dl ust. <4 otrzymuje brzmienie: 
,;4. Spółki wodne, spółdzielnie produkcyjne oraz za

interesowani właścicieJegruntów nie zorgani1:o
wani w spółk~ wodną mogą być zobowiązani do 


