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Grunty rolne w Polsce granice na terenach rolnych –
w czasie zaborów i obecnie

Zasięg funkcjonowania dawnych systemów
katastralnych w Polsce

Polski system katastralny
wywodzi się z tradycji
systemów katastralnych,
głównie
niemieckiego i
austriackiego.

Zasięgi obszarowe byłego katastru austriackiego, pruskiego oraz
zamoyskiego w obecnych granicach Rzeczypospolitej Polskiej
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Granice w katastrze i na gruncie
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Grunty rolne na terenie katastru pruskiego
q 1823 – wykonanie częściowych prac scaleniowych – w dużej mierze
likwidacja szachownicy gruntów, wspólnot gruntowych, służebności
q 1867 – ustawa o aktualizacji operatu katastralnego – utworzenie
ewidencji podatkowej
q 1879 – wprowadzono przepisy - pomiary geodezyjne katastralne
obowiązkowo nawiązywano do założonych sieci triangulacyjnych
q Po I Wojnie Światowej – początek wprowadzania jednolitego katastru
nieruchomości
q 1927 – wprowadzenie Instrukcji Katastralnej – z efektami do dnia
dzisiejszego

Instrukcja z 1927 roku na obszarze katastru pruskiego

Grunty rolne na terenie katastru austriackiego
q 1860 – początki katastru gruntowego
q Opracowanie map pomiarami stolikowymi
q 1883 wprowadzono ustawę o ewidencji podatku gruntowego.
q 1848 - po przeprowadzonym uwłaszczeniu chłopów,
pozostawiono grunty chłopskie jako mocno rozdrobnione, o
trudnej do uprawy szachownicy, przy działkach wąskich i
wydłużonych
q 1931 – wprowadzono instrukcję katastralną związaną z
przebudową ustroju rolnego – konsekwencje w katastrze do
dnia dzisiejszego

Instrukcja z 1931 roku na obszarze katastru austriackiego

Grunty rolne na terenie po zaborze rosyjskim
q 1863 - Manifest Polskiego Rządu Narodowego
q 1864 – ukaz o uwłaszczeniu na terenie Królestwa Polskiego
q Uwłaszczenia majątków prywatnych na podstawie tabel likwidacyjnych
q Uwłaszczenie majątków rządowych na podstawie tabel nadawczych
q Brak pomiarów geodezyjnych przy uwłaszczeniach
q 1906 – częściowe scalenia na niewielkich obszarach
q 1926 – instrukcja do wykonywania robót mierniczych związanych z
przebudową ustroju rolnego – początek dzisiejszego katastru i jego
konsekwencje do dnia dzisiejszego

Instrukcja z 1926 roku na obszarze po zaborze rosyjskim

Urządzanie terenów rolnych ??? – przepisy scaleniowe
q 1923 - ustawa o scalaniu gruntów, która podejmowała temat komasacji poprzez wymianę
rozdrobnionych gruntów pomiędzy właścicielami.
q 1944 – dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego - temat konieczności
przeprowadzenia reform rolnych
q 1948 - dekret w sprawie dostosowania do warunków powstałych w związku z wojną zasad
postępowania scaleniowego
q 1949 - dekret o wymianie gruntów
q 1968 – Ustawa Scalanie i wymiana gruntów.
q 1982- ustawa o scalaniu i wymianie gruntów, w której zgodnie z artykułem 1 scaleniu
poddawano grunty rozdrobnione oraz nadmiernie wydłużone i zwężone.
q 1982 - ustawa o scalaniu i wymianie gruntów, która podejmowała temat scalenia jako
poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych ale także racjonalne ukształtowanie
rozłogów gruntów, dostosowanie granic do melioracji wodnych, dróg i rzeźby terenu.

SCALENIA I WYMIANY
1968-2014
q poddano scaleniu i wymianie 5500957 ha,
z czego scaleniu 4 509 494 ha.
q

Uczestników scaleń i wymian było
1097262, a uczestnikami scaleń 897 081.

q Średnia powierzchnia w hektarach na 1
uczestnika scalenia wynosiła 5,0.
Źródło - Społeczno-gospodarcze i prawne uwarunkowania oraz efekty scalania gruntów w Polsce począwszy od roku 1918.
Monograﬁa. (Aut.: J. Siuta, B. Żukowski)

Urządzanie terenów rolnych ??? – przepisy scaleniowe

Większość prac wykonywanych na podstawie
kolejnych przepisów zajmowała się jednak
tylko pracą scaleniową, jako
zaprojektowaniem nowych działek
poprawiających rozłogi,
bez towarzyszących mu urządzeń terenów
wiejskich jako zadania kompleksowego w
szerokim tego słowa znaczeniu.

Rolnictwo po wojnie oraz po wejściu Polski do
Unii Europejskiej
q 1946 dekretem z roku w 1949 roku utworzono wielkopowierzchniowe
Gospodarstwa Rolne (PGR)

Państwowe

q 1971 - Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw
rolnych - nabywano nieodpłatnie aktem własności ziemi gospodarstwo rolne
q 1991 utworzono Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP), przeobrażoną w
Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR), która przejęła grunty likwidowanych PGR (około
1600 wielkoobszarowych gospodarstw rolnych o powierzchni około 3,8 mln ha).
q 2004 - wejście Polski do Unii Europejskiej - nowe wyzwania przed Polskim rolnictwem –
późniejsze wprowadzenie dopłat dla rolników i konsekwencje dla polskiego rolnictwa
q Nie uporządkowane sprawy własnościowe - zapisy w ewidencji gruntów i budynków
(katastrze nieruchomości) różnią się od zapisów w księgach wieczystych
q 2003 – nowe przepisy planistyczne - w bardzo małym stopniu uwzględniające obszary
wiejskie

Tereny rolne a planowanie przestrzenne
q Chaotyczne i nadmierne przeznaczanie gruntów rolnych pod
tereny zabudowy – głownie mieszkaniowej
q Tereny wiejskie położone na obrzeżach dużych miast są regularnie
urbanizowane (urban sprawl)
q wzrost wartości ziemi rolniczej poprzez zmianę jej przeznaczenia
w MPZP, ale jednocześnie mała ich ilość (jest ich za dużo) znajduje
nabywców i przyszłych inwestorów
q Pojedyncze w ten sposób zagospodarowane działki budowlane
zakłócają przestrzeń użytkowaną rolniczo - często nie pozwalają
na późniejsze urządzanie terenów rolnych zgodnie z zasadami
q Brak MPZP – zabudowa, często chaotyczna na podstawie WZiZT

Grunty rolne - Agencja Nieruchomości Rolnych
Działa na podstawie:
q 1991 - Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa (likwidacja około 1700 PGR – nacisk na rolnictwo
indywidualne z poprawą struktury i wielkości gospodarstw rolnych
– zainteresowanie dzierżawą lub wykupem gruntów – brak zainteresowania
budynkami po PGR, - te które nieatrakcyjnie położone niszczeją i szpecą polską
wieś. Często zamieszkałe przez ubogą ludność – niezbędna rewitalizacja tych
obszarów

q 2003 - Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
zmieniona 30.04.2016

- mocno

q 2016 – 30 kwietnia ustawa o wstrzymanie sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz
zmiana niektórych ustaw (Dz.U. 585 z 2016 roku)

Grunty rolne a ZSiN – Zintegrowany System Informacji
o Nieruchomościach
Zintegrowany System Informacji o nieruchomościach:
Główny Geodeta Kraju, we współpracy ze:
q
q
q
q
q
q
q

starostami, wojewodami i marszałkami województw
ministrem Sprawiedliwości,
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych,
ministrem właściwym do spraw ﬁnansów publicznych,
ministrem właściwym do spraw środowiska,
Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego
Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

tworzy i utrzymuje zintegrowany system informacji o nieruchomościach, będący
systemem teleinformatycznym, (art. 24b)

Grunty rolne a ZSiN – Zintegrowany System Informacji
o Nieruchomościach – przyszłe możliwości
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Grunty rolne a ZSiN – Zintegrowany System Informacji
o Nieruchomościach
W chwili integracji ewidencji gruntów i budynków z
pozostałymi rejestrami publicznymi, z księgami
wieczystymi, z zasobem administrowanym przez ARiMR
nastąpi ogromny przełom:
nie tylko w zarządzaniu gruntami rolnymi, ale również
pojawi się możliwość dokonywania wszelkich szeroko
rozumianych analiz przestrzennych, które regularnie i
szybko będą dostarczać wszelkich informacji o przestrzeni
rolniczej i zachodzących w niej zmianach.
Takie analizy pozwolą na techniczne i prawne (ustawowe)
reakcje pozwalające na unikanie złych zjawisk w tym
zakresie.

Ustawa o „wstrzymaniu sprzedaży” a ustawa o
gospodarce nieruchomościami

qW dniu 30 kwietnia 2016 roku weszła w życie
ważna
ustawa o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa oraz zmianie niektórych ustaw.
qUstawa zajmuje się zarówno sprzedażą gruntów
Skarbu Państwa jak i gruntów osób ﬁzycznych

Ustawa o „wstrzymaniu sprzedaży” –
grunty Skarbu Państwa
Zgodnie z ustawą, dla gruntów Skarbu Państwa ustawa nie ingeruje w grunty, które
mogą być przedmiotem sprzedaży i wyłącza je z pod swojego działania, jeżeli
sprzedaż dotyczy:
1)
a)
b)
c)
-

nieruchomości i ich części przeznaczonych w:
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub
ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
na cele inne niż rolne, w szczególności na parki technologiczne, parki
przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, składy magazynowe, inwestycje
transportowe, budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, lub

2)

nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych, lub

3)

domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży wraz z
niezbędnymi gruntami oraz ogródków przydomowych, lub

4) nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha.

Ustawa o „wstrzymaniu sprzedaży” – zmiany do Ustawy KUR
grunty prywatne
Art. 11. Przepisów ustawy KUR nie stosuje się do:

1) gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nie
przekraczającej 0,5 ha, które w dniu wejścia w życie ustawy, zajęte są pod
budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie
do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich
właściwe wykorzystanie oraz zajętymi na urządzenie ogródka przydomowego – jeżeli
grunty te tworzą zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały wyłączone z
produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909, 1338 i 1695);

2) nieruchomości rolnych, które w dniu wejścia w życie ustawy, w ostatecznych
decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczone są na
cele inne niż rolne.
3) Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej
niż 0,3 ha

Ustawa KUR oraz GN a WZiZT ????

Art. 11 Kur a artykuł 92.2 Ustawy GN – kolizja przepisów
Art. 11. Ustawy KUR a artykuł 92.2 Ustawy o Gospodarce nieruchomościami
Ustawa KUR
nieruchomości rolnej - należy przez to rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu
Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach
przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż
rolne;

?

Ustawa GN
Art. 92. 2. UGN. Za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się
nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład
nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla
nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Prawdopodobnie należy interpretować, że decyzje WZiZT będą wydawane, ale
ustalenia tych decyzji nie mają znaczenia dla obrotu nieruchomościami rolnymi.
Znaczy to, że podział prawny (np. sprzedaż) dla tych gruntów oznacza,
że jest to ciągle grunt rolny. ????

Podsumowanie
q Polska wieś niejednorodna – duży wpływ po okresie zaborów
q Scalenia zajmują się głównie rozłogami a nie kompleksowym
urządzaniem terenów wiejskich powodującym ich zrównoważony
rozwój (potrzebna zmiana prawa, żeby to zmienić)
q Wejście do Unii Europejskiej znacznie poprawiło polskie rolnictwo i
znacząco podniosło wartość gruntów rolnych
q Wprowadzenie ustawy o „wstrzymaniu sprzedaży” prawdopodobnie
wpłynie na wartość gruntów rolnych i prawdopodobnie w dużej mierze
ograniczy obrót ziemią na terenach wiejskich
q Urządzanie terenów rolnych w Polsce istnieje tradycyjnie i
symbolicznie i ogranicza się głównie do scaleń i wymian

Dziękujemy za uwagę

