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z dnia 26 października 1971r. 

o uregulowaniu własności gospod~stw rolnych; 

Art. 1. 1. Nieruchomości wchodzące w skład ' gospo
darstw rolnych, zwane dalej "nieruchomościami", i , znaje 
dujące się w ' dniu wejścia w życie ustawy w samoistnym 
posiadaniu rolników stają się z mocy' samego prawa wła

snością tych rolników, jeżeli oni sami lub ich ' poprzednicy 
objęli ' te nieruchomości w posiadanie na podstawie 'za war
tej bez prawem przewidzianej forPlY umowy sprzedaży, za
miany, dar&wizny, umowy \0 dożywocie lub innej umowy 
o przeni'esienie własności, o zniesienie współwłaspości albo 

, umowy odział spadku. ' 
2. Rolnicy, którzy do dni,a wejścia w życie niniejszej 

ustawy : posiadają nieJuchomości jako samoistni pOSiadacze 
n ieprzerwanie od lat pięeiu, stają się z mocy samego' prawa 
właścicielami" tych nieruchomości, chociażby nie zachodzi
ły: ' wart(rrki określone w ust. 1. Jeźeli jednak uzyskali po
sia'danie w złej wierze, nabycie , własności następuje tylko 

'wtedy;, gdy -posiadanie trwało co najmniej przez lat dziesięć. 
'" Art. ,2. L NieruchomośCi, na' których właścic,ielenie go

spodarują osobiśCie lub przy pomocy członków rodziny po
zl:\!itającyi::h" we wspólności ' domowej od lat pięciu do dnia 
wEjj ?icia ;w zyćie! ustawy z powodu stałego zatrudnienia w in
nych zawodach niż _ praca Vi indywidualnym gospodarstwie 
róliiyiri ' albo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, mogą być 
prż~ka?ań:e .' ila włałtllość dotychczasowych posiadaczy zależ
nych ' (dzierżawców lub władających z innego ' tytułu) albo 
przejęte :przez' Państwo. 

2. Rozporządzenie Rady ' Ministrów określi wypa-dki, w 
ktą~y'c~ nieru~hompści nie będąpodłegały 'przekazaniu albo 
przejęciu', oraz warunki nabycia własności nieruchomości 
przez posiadą~zy ' zależnych. " . , , 

Art. 3. ~rzepisów artykułów poprzedzających nie stosuje 
sig do nieruchomeści stanowiących własność Państwa, oby
wateli państw obcych oraz zwIązków wyznaniowych. 

Art. 4. 1. Nabycie własności ' nieruchomości następuje 
bez względu na normy obszarowe, obowiązujące przy podzia
le gospodarstw rolnych, oraz bez , względu na ograniczenia 
dotyczące podziału nieruchomości na terenie miast i osiedli" 

' 2. Przedmiotem nabycia na podstawie niniejszej ustawy 
może' być " tylko obszar nieruchomości, który wraz z obsza
rem nieruchomości rolnej, stanowiącej dotychczas własność 
rolnika ,lub jego małżonka, albo odpowiadającym ich udzia
łom 'V!e wsp?łwłasności, nie przekracza górnej granicy obszu-

, ru nieruchomości nie · podlegającej przejęciu przez Państwo 
na cele reformy rolnej. Nadwyżka ponad ten obszar podlega 
przejęciu na własność Państwa bez odszkodowania, w stanie 
wolnym od obciążeń, z wyjątkiem służebności , grunt<;>wych, 
które mogą być utrzymane w mocy. 

Art. 5. ' Nabycie własności nieruchomości następuje nie
odpłatnie, jeżeli: 

'l) ~oInik spłaciJ ' całą cenę ni~ruchomości ' na ' podstawie 
umowy zawartej bez prawem przewidzianej formy albo 

2) ' objęcie nieruchomości w posiadanie nastąpiło na podsta
wie umowy zawartej bez prawem przewidzianej formy 
zamiany lub darowizny, albo ,' ,' , 

3) objęcie nieruchomości w posiadanie nastąpiło na podsta
wie umowy zawartej bez prawem , przewidzianej formy ' 
o zniesienie w~półwłasności lub działu, spadku, a roszcze-

nia współWłaśCicieli lub spadkobierców z tytułu spłat lub 
dopłat zostalyzaspokojone, 'albo : 

.4) nabycie opiera s ię nei przepisie art. 'l ,ust. 2. , " 

, , 

Art. 6. 1. Jeżeli nie zachodzą okoliczności" o ,których 
mowa w , art. 5 p)ct 1-::-3" rolnik , 'I,który -pabył własno~ć nief!l~; 
chomości na podstawie arl, 1 ust. 1, obowiązany jest , spłacić 
l).ależność odpow i adającą wartości nieruchomości ust~lonej 
według cen okreś'lony ch w prze pisac~ b sprzedaży państwo
wych" nieruchomości rolnych, chiY.ba 'że w umoWie ' ustalono 
cenę niższą , 'Na poczet tej należnośd zalicza ' się WPłaty do" 
tychczas dokonane: Nadwyzka ponad tak ' usIaloną wartość,' 
nieruchomości nie ' podlegażwrotowi. • " :' 

2. Spłata za nieruchomość przysługuje osob Ó'm,od , ktći~ 
rych ' rolnik nabył/posiada,nie , meruchomości, ił w uzasadnio
nychwypadkach ich poprzednikom lub Właścicielom, jeże-li 

spełniają Warunki ()~reślone w , Kodeksie cywilnym do ,otrzy. 
mania spłat w razie zniesienia współwłasności. ' 

3. Przepis ust. 2 , stosuje się odpowiednio do sp'adkobier~ 
ców osoby, od klór.ejrolnik. nabył posiadanie nieruchQWości. 

4, Należność z tytułu ' spłaty wartości nieruchomości 

można rozłożyć ' naraty," przy <:zym termin ich uiszczenia, nie 
może przekraczać ,Jat dziesięciu. W wypadkach gospodarczo 
uzasadnionych , lub" z innych powodów zasługujących ' na , 
szczególne uwzględnienie' właściwy ,organ może odroczyć 

termin płatności rat już wymagalnych. , 
Art. 7. Przepisy artykułu , poprzedzającego sto;;uje się 

o_dpowiednio w wypadkach : pr,zekazania nieruchomości na 
własność dotychczasowych 'posia~aczy zależnych lub przeję
cia przez Państwo na podstawie art. 2. 

Art. 8. Jeżeli rolnik na był własność nieruchomości, któ
rą objął w posiadanie na podstawie umowy o dożywocie ,za- , 
wartej bez zachowania formy pr'awem przewidzianej, a do
żywotnik żyje w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, 
z mocy grawa powstaje na rzecz dożywotnika prawo , doży
wocia. do którego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 
cywilnego. Treść dożywocia ustala się według ' tej umowy. ' 

Art. 9. Nabycie na mocy przepisów niniejszej ustawy 
własności nieruchomości, którą rolnik objął w posiadanie óa 
pod~tawie umowy darow[zny za'wartej bez prawem przewi
dzianej formy, nie narusza przepisów Kodeksu cywilnegó o 
zaliczaniu darowizn na poczet schedy spadkowej.' , 

Art. 10. Ograniczone prawa rzeczow,e i dożywocie obcią
żające dotychczas nieruchomości pozostają w mocy, a ich 
wartość , odlicza się od należności za nieruchomości. Rolnik, 
który nabył własność nieruchomości, ponosi odpowiedzial
ność osobistą za ciążące na nieruchomości należności Pań
stwa oraz za świadczenia objęte~ prawem dożywocia, 

Art. 11. Przepisy art. 1-10 mają również zastosowailie 
do nieruchomości; które posiadacz wniósł do rolniczej spół-
dzielni p'rodukcyjnej jako wkład gruntowy. ' 

Art. 12. 1. Właściwy d; spraw r~lnych organ prezydium 
powiatowej rady narodowej stwie~dza nabycie nieruchomości 
przez posiadacza samoistnego oraz orzeka o przekazaniu nie
ruchoII1pś~i , n~ l .wła~.l1ość d9;tychczasowego posiadacza zależ
nęgo 'w dro(lze wy~arii,aaktu własności ziemi, zwanego da
lej "Qe,~yzją':f " .,;,' , ,' " 
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2. ' w decyzji tej ustala się zarazem obszar nierucho
mości, wysokość. sposób i terminy spłat albo, orzeka się o 
zwolnieniu od obowiązku spłaty '·należności, a w wypadku ' 
przewidzianym "': art. 8 stwierdza się powstanie prawa go
żywocia. 

3.W sprawach zawiłych lub spornych organ do spraw 
rolnych wymieniony w ust. i może przekazać sprawę do 
rozpozna lIi a powiatowej komisji do spraw uwłaszczenia. 

4. Od decyzji organu do spraw rolnych, jak również od 
decyzji ' powiatowej komisji do spraw uwłaszczenia ' przysłu
guje odwołanie do wojewódzkiej komisji do spraw , uwłasz
czenia, której decyzja jest ostatebna. 

5. ' Postępowanie w sprawie nabycia własności nierucho
mości wszciyna się na wniosek osób uprawnionych lub 
z llrzędu. 

6. Postępowanie prowadzi się na koszt Państwa. 
7. Stan posiadania rolników oraz powierzchnię nierucho

mości określa się według danych zawartych w ewidencji 
gruntów z uwzględnieniE'm zmian w stanie samoistnego po
siadania, które nastąpiły przed . dniem wejścia w życie ni
niej~zej ustawy. 

Art. 13.0 przejęciu własności nieruchomości przez 
Państwo na podstawie .art. 2 ust. l lub art. 4 ust. 2 oraz o 
odroczeniu terminu płatności rat już wymagalnych orzeka 
właściwy do spr~w rolnych prgan prezydium powiatowej ra-
dy narod?wej. ' 

Art. 14. 1. Jeżeli w dniu wejścia w życie niniejszej 
ustawy toczy się postępowanie sądowe dotyczące własności 

nieruchomości podlegającej przepisom niniejszej ustawy, sąd 
zawiesi Postępowanie, zawiadamiając o tym organ określony 
wart. 12 ust. 1. W tym wypadku organ ten obowiązany jest 
wsz<;:ząć z urzędu postępowanie w sprawie nabycia własności 
nieruchomości na podstawie przepIsów ustawy. 

2. Sąd podejmuje ' postępowanie zawieszone stosownie . 
do przepisu ust. l na ' wniosek którejkolwiek zę stron, jeżeli 
w postępowaniu administracyjnym w sprawie nabycia włas
ności nieruchomości zostanie stwierdzone, że nabycie włas
ności nie nastąpiło. 

3 . . W razie wydania w postępowaniu ~administracyjnym 
aktu nadania własności ziemi albo. w razie niezgłoszenid w 
ciągu 3 lat ... miosku o podjęcie postępowania stosownie do 
przepisu ust. 2, sąd umorzy postępowanie. 

4. W stosunku do rolników; którzy nabyli własność nie
ruchomości na podstawie art. l i 2 ustawy, nie wykonane 
tytuły egzekucyjne zasądzające wydanie tej nieruchomości 
są pozbawione skutków prawnych. Postępowanie egzekucyj
ne wsz,częte na podstą,wie takiego tytułu podlega umorzeniu. , 

Art. 15. Ostateczna' decyzja stwierdzająca nabycie włas
ności.nieruchomościstanowi podstawę do ujawnienia nowe
go stanu własności w księdze wieczystej oraz w ewidencji 
gruntów. , 

Art. 16. Do spraw rozpatrywanych przez organy do 
spraw rolnictwa prezydiów rad . narodowyc~ i 'komisje do 
spraw uwłaszczenia mają zastosowanie przepisy Kodeksu po-
stępowania administracyjnego. . 

Art. 17. 1. Biura gromadzkich rad narodowych obowią
zane są zawiadamiać właściwy do spraw. rolnych organ pre
zydium powiatowej rady narodowej o wszelkich zmianach 
we władaniu nieruchomościami wchodzącymi w skład go
spodarstw rolnych. 

2. W razie objęcia nien.ichomości lub jej CZęSC1W po
siadanie na ·podstawie umowy mającej na celu przeniesienie 

. własności, lecz zawartej bez zachowania formy aktu notarial
neqo, właściwy do spraw rolnych organ prezydium powiato-. 

'wej rady narodowej wezwie strony do zawarcia umowy w 
formie prawem przewidzianej lub do przywrócenia poprzed
niegostanu posiadania w terminie 3 miesięcy . Po bezsku
tecznym upływie tego terminu można zastosować grzywnę 

w celu przymuszenia. stosownie do przepisów o postępowa
niu egzekucyjńym w administracji. 

3. Jeżeli środki określone w ust. 2 okażą się bezsku-
. teczne, nieruchomość lub jej część, która była przedmiotem 

umo\vy, może być przejęta na rzecz Państwa za 50% war
tości ustalonej według cen stosowanych prz! sprzedaży pań
stwowych nieruchomości rnlnych w stanie wolnym od obdą- '. 
żeń, z wyjątkiem . służebności gruntoW'~ch, . których utrzyma
nie zostanie uznane za niezbędne. 

4. O stosowaniu grzywny w celu przymuszenia oraz o 
przejęciu nieruchomości na rze<.:z Państwa decyduje właści
wy do spraw rolnych organ prezydium powiatowej rady ' na
rodowej. 

Art. 18. 1. Tracą moc: 
l) dekret z dnia 13 września 1946. r. o organizacji komisJi 

ziemskich (Dz. U. Nr 61, poi. 340), z tym Że uprawnienia., 
komisji ziemskich przechodzą na. właściwe do spraw roi
l1ych organy prezydiów po).Viatowych rad narodowych, 

2) art. 41 i 42 dexretu z dnia 6 września 1946 r. oustrQju , 
rolnym i osadnictwie na obszarze ziem odzyskimych i by
łego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. Nr 49, poz. 279), 

3) dekret z dnia 5 września 1947 r. o przejściu na własnoś~ 
Państwa mienia pQzostałego po osobąch przesiedlonych 
do ZSRR (Dz. U. Nr 59, poz. 318 z późniejszymi zmia- . 
nami), . 

4) dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o przejęciu na własnoś'ć 
Państwa nie pozostających w faktycznym władaniu~łaś
cicieli nieruchomości ziemskich, położonych w niektórych 
powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rze~ 
szowskiego i krakowskiego (Dz. U. Nr 46, poz. 339 z póź-
niejszymi zmianami), ' , '. ' . 

5) art. 15 dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. ' o uwłaszczeniu . 
i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą 
rolną i osadnictwem rolnym (Dz. U. z 1959 r. Nr 14, 
poz. 78), 

6) art. 4 ustawy z dnia 1'2 marca 1958 r. o sprzedaży pań
stwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu 
niektórych spraw, ' związanych z przeprowadzeniem re
formy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz., U. Nr 17, poz. 71 
z póżniejszymi zmianami), 

7) art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 1958 r. o szczególnym 
trybie ściągania . zaległości z tytułu niektórych zobowią
zań właścicieli nieruchomości wobec Państwa '(Dz. U. 
Nr 77, poz. 398 z póżniejszymi zmianami). 

.2. Decyzje wydane na podstawie przepisów wymienio. 
nych w ustępie' poprzednim punkt 1-4 pozostają w mocy; 

Art. 19. Ilekroć w ustawie jest mowa: 
1) o prezydium powiatowe.j rady narodowej, należy przez 

to rozumieć również prezydium miejskiej rady narodo
wej miasta stanowiącego powiat oraz dzielnicowej w 
mieście wyłączonym z województwa, . 

2) o prezydium gromadzkiej rady narodowej, należy przez 
to rozumieć również prezydium rady narodowej osie
dlowej, miejskiej miasta nie stanowiącego powiatu. 

" Art. 20. Organizację, skład, zasady i tryb postępowania 
komisji do spraw uwłaszczenia określi ' Rada Ministrów w 
drodze rozporządzenia. 

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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Przewodniczący Rady Państwa: J. Cyrankiewicz 
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 




