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Rejent * rok 13 * nr 9(149)
wrzesieñ 2003 r.

Glosa

do postanowienia S¹du Najwy¿szego
z dnia 24 pa�dziernika 2001 r. III CKN Biul. SN 2002/4/131

S¹d Najwy¿szy w sprawie z wniosku Gminnej Spó³dzielni �Samopo-
moc Ch³opska� w D., przy uczestnictwie Gminy D. i innych, o zasie-
dzenie, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej na rozprawie w dniu 24 pa�-
dziernika 2001 r. kasacji wnioskodawczyni od postanowienia S¹du
Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 21 pa�dziernika 1998 r. oddali³ ww.
kasacjê oraz zas¹dzi³ od wnioskodawczyni � Gminnej Spó³dzielni �Samo-
pomoc Ch³opska� w D. kwotê 500 z³ tytu³em zwrotu kosztów postê-
powania kasacyjnego, wypowiadaj¹c przy tym nastêpuj¹c¹ tezê:

Mienie gromadzkie, które na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy
z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz.U. z 1975 r. Nr 26,
poz. 139) sta³o siê mieniem gminnym, stanowi³o przedmiot w³asno�ci
pañstwowej w rozumieniu art. 177 k.c.

W niniejszej sprawie S¹d Wojewódzki w K. postanowieniem z dnia
21 pa�dziernika 1998 r. oddali³ apelacjê wnioskodawczyni � Gminnej
Spó³dzielni �Samopomoc Ch³opska� w D. od postanowienia S¹du Rejo-
nowego w K. z dnia 16 lutego 1998 r., którym to postanowieniem oddali³

1 Postanowienie S¹du Najwy¿szego zosta³o og³oszone w dwumiesiêczniku Radca Praw-
ny 2002, nr 4.
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jej wniosek o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie w³asno�ci bli¿ej opisanej
nieruchomo�ci, po³o¿onej w D. S¹d Wojewódzki w K. w uzasadnieniu
postanowienia stwierdzi³ m.in., ¿e �zasiedzenie nieruchomo�ci nie mog³o
nast¹piæ ze wzglêdu na zbyt krótki okres posiadania nieruchomo�ci�.
Z materia³ów sprawy wynika³o bowiem, ¿e sporn¹ dzia³kê przekaza³o
wnioskodawczyni w posiadanie b. Prezydium Gromadzkiej Rady Naro-
dowej w D. w 1967 r., niemniej jednak na podstawie art. 177 k.c. nie
mia³y do niej zastosowania przepisy o nabyciu w³asno�ci przez zasiedze-
nie, gdy¿ stanowi³a przedmiot w³asno�ci pañstwowej. Ten ostatni przepis
zosta³ dopiero uchylony w ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie
ustawy � Kodeks cywilny (Dz.U. z 1990 r. Nr 55, poz. 321), która wesz³a
w ¿ycie w dniu 1 pa�dziernika 1990 r. S¹d ten dalej nadmieni³ w uza-
sadnieniu postanowienia, ¿e przy uwzglêdnieniu zasady wynikaj¹cej z art.
10 tej ustawy okres nieodzowny do nabycia w³asno�ci nieruchomo�ci
posiadanej w z³ej wierze up³ywaæ móg³by dopiero w 2005 r. na podstawie
ustalenia, ¿e nieruchomo�æ ta stanowi³a przedmiot w³asno�ci pañstwowej.
S¹dy orzekaj¹ce opar³y siê na analizie przepisów ustaw: z dnia 23 marca
1933 r. o czê�ciowej zmianie ustroju samorz¹du terytorialnego (Dz.U.
z 1933 r. Nr 35, poz. 294), z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych
organach jednolitej w³adzy pañstwowej (Dz.U. z 1950 r. Nr 14, poz. 130),
z dnia 25 wrze�nia 1954 r. o reformie podzia³u administracyjnego wsi
i powo³aniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U. z 1954 r. Nr 43, poz.
191 ze zm.), z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz.U.
z 1975 r. Nr 26, poz. 139) i z dnia 10 maja 1990 r. � Przepisy wpro-
wadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach
samorz¹dowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191) oraz rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarz¹du mieniem
gromadzkim oraz trybu jego zbywania (Dz.U. z 1962 r. Nr 64, poz. 303).

Kasacja wnioskodawczyni od postanowienia s¹du wojewódzkiego
opiera³a siê natomiast na zarzucie naruszenia prawa materialnego � art.
32 ust. 2 i art. 44 ustawy z dnia 20 marca 1950 r., art. 38 ustawy z dnia
25 wrze�nia 1954 r., art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r.,
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r., rozporz¹dzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 29 listopada 1962 r. i art. 177 k.c., jak równie¿ na zarzucie
naruszenia przepisu art. 316 § 1 k.p.c. S¹dy ni¿szych instancji przyjê³y,
¿e nieruchomo�æ powy¿sza stanowi³a przedmiot w³asno�ci pañstwowej
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i dlatego Gminna Spó³dzielnia �Samopomoc Ch³opska� nie mog³a nabyæ
jej w³asno�ci wskutek zasiedzenia, stosownie do art. 177 k.c.

S¹d Najwy¿szy stwierdzi³ jednak w uzasadnieniu postanowienia, ¿e
sporna nieruchomo�æ stanowi³a mienie gromadzkie w rozumieniu ustawy
z dnia 23 marca 1933 r. o czê�ciowej zmianie ustroju samorz¹du tery-
torialnego. Z dalszych jego wywodów wynika³o, ¿e mienie gromadzkie
by³o traktowane jako mienie ogólnonarodowe i st¹d wykluczona by³a
mo¿liwo�æ jego zasiedzenia. Twierdzenie to jest tylko w czê�ci zasadne.
Kodeks cywilny znowelizowany w 1990 r. zlikwidowa³ socjalistyczn¹
w³asno�æ ogólnonarodow¹, zastêpuj¹c j¹ w³asno�ci¹ Skarbu Pañstwa oraz
w³asno�ci¹ gmin i ich zwi¹zków, któr¹ nazwano w³asno�ci¹ komunaln¹.
W ten zatem sposób, po 40 latach funkcjonowania jednolitej w³asno�ci
pañstwowej (ogólnonarodowej), przywrócono w³asno�æ komunaln¹, zli-
kwidowan¹ na mocy przepisu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca
1950 r. o terenowych organach jednolitej w³adzy pañstwowej, zgodnie
z którym maj¹tek dotychczasowych zwi¹zków samorz¹du terytorialnego
z mocy prawa sta³ siê maj¹tkiem pañstwa.

Podkre�liæ jednak¿e nale¿y w niniejszej glosie, ¿e mienie gromadzkie
wziê³o swój rodowód z postanowieñ ustawy z dnia 23 marca 1933 r.
o czê�ciowej zmianie ustroju samorz¹du terytorialnego, na co te¿ wy-
ra�nie i zasadnie zwróci³ uwagê S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu posta-
nowienia. Historycznie mienie to stanowi³o w³asno�æ dawnych gromad,
które by³y jednostkami podzia³u administracyjnego, a funkcjonowa³y do
czasu wej�cia w ¿ycie ustawy z dnia 25 wrze�nia 1954 r. o reformie
podzia³u administracyjnego wsi i powo³aniu gromadzkich rad narodo-
wych. W �wietle wówczas obowi¹zuj¹cego prawa, gromady by³y praw-
nymi podmiotami maj¹tku i dobra gromadzkiego oraz innych praw
maj¹tkowych przys³uguj¹cych mieszkañcom gromad. Wed³ug postano-
wieñ ustawy z 1933 r., gromada mia³a swoj¹ organizacjê (organy gro-
mady, to rada gromadzka lub zebranie gromadzkie i so³tys jako organ
wykonawczy). Jednak dok³adne rozró¿nienie maj¹tku gromadzkiego i dobra
gromadzkiego by³o w praktyce utrudnione. Maj¹tek gromadzki stanowi³
stricte w³asno�æ gromady jako podmiotu prawa cywilnego, za� dobro
gromadzkie by³o w³asno�ci¹ poszczególnych mieszkañców lub te¿ ogó³u
mieszkañców danej gromady. Gromada zatem by³a osob¹ prawa cywil-
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nego oraz podmiotem maj¹tku gromadzkiego2. Zgodnie z art. 25 ustawy
z 1933 r., gromada jako jednostka samorz¹du terytorialnego nie narusza³a
stosunków prywatnoprawnych, w szczególno�ci praw w³asno�ci, u¿yt-
kowania i innych praw rzeczowych przys³uguj¹cych pojedynczym miesz-
kañcom gromad b¹d� grupom tych mieszkañców lub nawet ogó³owi
cz³onków dotychczasowych gromad. Przepis ten potwierdzi³ istnienie
odrêbno�ci dwóch maj¹tków, tj. maj¹tku gromady jako osoby prawa
cywilnego oraz maj¹tku mieszkañców gromady. Dalsze uregulowania
maj¹tku gromad wynika³o z przepisów ustawy z dnia 25 wrze�nia 1954 r.
o reformie podzia³u administracyjnego wsi i powo³aniu gromadzkich rad
narodowych, zgodnie z którymi w miejsce dotychczasowych gmin i gro-
mad utworzono nowe gromady jako jednostki podzia³u administracyjnego
wsi (art. 1), za� gromadzkie rady narodowe zosta³y ustanowione orga-
nami w³adzy pañstwowej w gromadach (art. 4). Mieszkañcom dotych-
czasowych gromad zagwarantowano nienaruszalno�æ indywidualnie przy-
s³uguj¹cych im praw (art. 38 ustawy), nadto ustaw¹ udzielono delegacji
w zakresie wydawania przepisów wykonawczych reguluj¹cych m.in.
tryb przekazywania maj¹tku gminnych rad narodowych oraz sprawy
zarz¹du mieniem gromadzkim (art. 41)3.

Wed³ug rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 10 wrze�nia 1957 r.
w sprawie zbywania nieruchomo�ci wchodz¹cych w sk³ad maj¹tku i do-
bra dawnych gromad (Dz.U. Nr 49, poz. 237), maj¹tek i dobro gromadz-
kie traktowano wtedy jako w³asno�æ pañstwa. Mieniem tym zarz¹dza³y
gromadzkie rady narodowe, bêd¹ce organami w³adzy pañstwowej.
W doktrynie uwa¿ano równie¿, ¿e mienie gromadzkie sta³o siê w³asno�ci¹
pañstwow¹4. Jednak z tre�ci art. 38 ustawy z 1954 r. wynika³o, ¿e
wszystkie przys³uguj¹ce mieszkañcom dotychczasowych gromad prawa
w³asno�ci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe pozosta³y
2 Por. J. P i s o w i c z, Podmiot maj¹tku by³ych gromad, Pañstwo i Prawo 1958, z. 11,

s. 825 oraz M. S t a ñ k o, Jeszcze w sprawie komunalizacji mienia gromadzkiego, Przegl¹d
S¹dowy 1996, nr 4, s. 79.
3 Zosta³o to wyra�nie sformu³owane w uzasadnieniu glosowanego postanowienia S¹du

Najwy¿szego.
4 Por. J. A r c z y ñ s k i, Mienie gromadzkie � mieniem pañstwowym, Nowe Prawo

1967, nr 1, s. 86 i nast.; T. P o t a p o w i c z, H. � w i ¹ t k o w s k i, G³osy w dyskusji na
sesji 20-lecia S¹du Najwy¿szego, s. 234 i 211, nadto T. B ³ a c h u t a i in., Kodeks cywilny
� komentarz, Warszawa, t. I, s. 502.
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nienaruszone. Nie dotyczy³o to maj¹tku gromady jako osoby prawnej,
który uwa¿any by³ za klasyczn¹ w³asno�æ pañstwow¹5. Z kolei przepis
art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych
stwierdza³, ¿e dotychczasowe mienie gromadzkie sta³o siê mieniem
gminnym, a wiêc by³o to dawne mienie gromadzkie, natomiast ust.1 tego
artyku³u podtrzyma³ zasadê wyra¿on¹ w art. 38 ustawy z dnia 25 wrze�nia
1954 r. o reformie podzia³u administracyjnego wsi i powo³aniu gromadz-
kich rad narodowych o tzw. nienaruszalno�ci wszystkich przys³uguj¹-
cych mieszkañcom wsi praw w³asno�ci, u¿ytkowania lub innych praw
rzeczowych i maj¹tkowych6. Mieszkañcy wsi mieli zatem zagwaranto-
wane powo³anym przepisem prawo wspó³w³asno�ci do maj¹tku stano-
wi¹cego wspólnotê gruntow¹ oraz prawo u¿ytkowania na dotychczaso-
wych warunkach mienia gminnego, którego w³asno�æ s³u¿y³a pañstwu.
Byli zatem w³a�cicielami lub wspó³w³a�cicielami tzw. dobra gromadzkie-
go7.

Definicjê mienia gromadzkiego (gminnego) okre�li³o w zasadzie do-
piero rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie
zarz¹du mienia gromadzkiego i trybu jego zbywania, które zosta³o wydane
z upowa¿nienia art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach
narodowych. Przepis § 1 pkt 1 tego rozporz¹dzenia stwierdza³ wrêcz,
¿e przez mienie u¿yte w tym rozporz¹dzeniu nale¿y rozumieæ mienie, które
do dnia wej�cia w ¿ycie ustawy z dnia 25 wrze�nia 1954 r. o reformie
podzia³u administracyjnego i powo³aniu gromadzkich rad narodowych
stanowi³o maj¹tek dawnych gromad jako maj¹tek gromadzki, dobro
gromadzkie i inne prawa maj¹tkowe.

Jednak przy okre�leniu tre�ci i zakresu pojêcia �mienie gromadzkie�
(gminnego) na podstawie powo³anego rozporz¹dzenia, nale¿y mieæ na
uwadze wcze�niej wydane akty prawne, moc¹ których dobro gromadzkie
(gminne) zosta³o wy³¹czone z mienia gromadzkiego (gminnego)8. Dobro
5 Por. Orzeczenie S¹du Najwy¿szego z dnia 26 marca 1960 r. 1 CR 535/59 (OSN 1961,

nr 3, poz. 73).
6 Por. Wed³ug wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 1998 r.

I SA 1478/97, (niepubl.), równie¿ mienie wspólnoty gruntowej nie staje siê mieniem
nale¿¹cym do gminy.
7 J. P i s o w i c z, op. cit., s. 825 i 826.
8 Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o czê�ciowej zmianie ustroju samorz¹du terytorial-

nego (Dz.U. Nr 35, poz. 294 z pó�n. zm.).
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gromadzkie by³o zatem przeznaczone do powszechnego u¿ytku, bez
wzglêdu na to, czy osoba korzystaj¹ca z tego dobra by³a mieszkañcem
gromady, b¹d� te¿ mienie by³o przeznaczone do u¿ytku wszystkich lub
tylko niektórych grup mieszkañców gromady, np. las gromadzki pastwi-
sko gromadzkie9.

Z kolei nastêpne ju¿ rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia
1986 r. w sprawie zarz¹du mieniem gminnym oraz warunków i trybu
jego zbywania (Dz.U. Nr 48, poz. 241 ze zm.), wydane równie¿ na
podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami
i wyw³aszczaniu nieruchomo�ci (Dz.U. Nr 22, poz. 99), sprecyzowa³o
zakres mienia gminnego, jednak dokona³o tego w ten sposób, ¿e przez
to w³a�nie mienie okre�li³o zarówno mienie stanowi¹ce do dnia wej�cia
w ¿ycie ustawy z dnia 25 wrze�nia 1954 r. o reformie podzia³u admi-
nistracyjnego wsi i powo³aniu gromadzkich rad narodowych maj¹tek
dawnych gromad jako maj¹tek gromadzki, dobro gromady oraz inne prawa
maj¹tkowe, jak równie¿ by³e mienie gromadzkie, które w zwi¹zku ze
zmianami w podziale administracyjnym pañstwa, przeprowadzonymi po
dniu wej�cia w ¿ycie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych
organach jednolitej w³adzy pañstwowej, znalaz³o siê na obszarach miast,
a które jednak zosta³o uznane za mienie gromadzkie na podstawie prze-
pisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych (Dz.U. Nr 28, poz. 116 z pó�n. zm.)10. Nale¿y w tym miejscu
nadmieniæ, ¿e przepisy tego rozporz¹dzenia przekaza³y sprawy zarz¹du
mieniem gminnym do w³a�ciwo�ci rad narodowych i ich organów wy-
konawczych i zarz¹dzaj¹cych, z wyra�nym jednak zaznaczeniem i uwy-
pukleniem stanowisk spo³eczno�ci wiejskiej i osiedlowej11.

9 Patrz publikacje J. P i s o w i c z, op. cit., J. A r c z y ñ s k i e g o, op. cit., s. 86.
10 Por. R. S z a r e k, Komunalizacja mienia gromadzkiego, Radca Prawny 1997, nr 6,

s. 57.
11 W tezie 2 wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 8 wrze�nia 1995 r.

SA/Wr 1278/95, ONSA 1996, nr 3, poz. 143 wyra¿one zosta³o stanowisko, ¿e �[n]a mocy
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. � Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie
terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191) mienie
gminne sta³o siê mieniem w³a�ciwych gmin. Zebranie wiejskie zatem nie jest w³a�ciwe do
ustalania ceny gruntu przeznaczonego przez gminê do sprzeda¿y, mimo ¿e grunt ten
po³o¿ony jest na obszarze danej wsi�.
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Przesuniêcie dobra gromadzkiego do wspólnoty gruntowej w sposób
wyra�ny utrwali³y natomiast przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, która jest nastêpc¹ prawnym
ustawy z dnia 4 maja 1938 r. o uporz¹dkowaniu wspólnot gruntowych
(Dz.U. Nr 33, poz. 290). W my�l art. 1 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy z dnia
29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, do wspól-
noty gruntowej zaliczono mienie dotycz¹ce tzw. dobra gromadzkiego oraz
mienie gromadzkie faktycznie u¿ytkowane w dniu wej�cia w ¿ycie ustawy
przez mieszkañców wsi. Nad tym mieniem zarz¹d winna sprawowaæ
powo³ana do tego celu spó³ka, posiadaj¹ca osobowo�æ prawn¹ z chwil¹
jej zatwierdzenia12. Spory w zakresie ustalenia, które mienie stanowi mienie
gromadzkie, a jakie nale¿y do wspólnoty gruntowej rozstrzyga³y, w my�l
art. 8 ust. 1 powo³anej ustawy z 1963 r., w³a�ciwe do spraw rolnych
i le�nych organy prezydiów powiatowych rad narodowych w drodze
decyzji. Kompetencje te na podstawie art. 5 pkt 10 lit.a ustawy z dnia
17 maja 1990 r. o podziale zadañ i kompetencji okre�lonych w ustawach
szczególnych pomiêdzy organy gminy a organy administracji rz¹dowej
oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 34, poz. 198) przejê³y organy
administracji rz¹dowej. Jednak od pocz¹tku 1999 r. zadania administracji
rz¹dowej dotycz¹ce wspólnot gruntowych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawnymi, zosta³y przekazane do kompetencji starostów13.
W my�l znowelizowanej ustawy o wspólnotach gruntowych (art. 8 ust. 1),
starosta ustala, stosownie do przepisów art. 1 i 3, które nieruchomo�ci
stanowi¹ wspólnotê gruntow¹ b¹d� mienie gromadzkie. Je¿eli zatem dobro
gromadzkie oraz mienie gromadzkie faktycznie u¿ytkowane w dniu wej�cia
w ¿ycie ustawy przez mieszkañców wsi przesuniête zosta³o do wspólnoty
gruntowej, to nie mog³o byæ ono objête zakresem mienia gminnego,
aczkolwiek mienie to zarz¹dzane by³o przez rady narodowe i ich organy
wykonawcze oraz zarz¹dzaj¹ce, i traktowane jako w³asno�æ ogólnona-
rodowa. Jednak¿e mienie wspólnoty gruntowej, obejmuj¹ce tak¿e nieru-
chomo�ci nale¿¹ce do tzw. dobra gromadzkiego oraz do mieszkañców
wsi lub poszczególnych jej mieszkañców, nie mog³o stanowiæ mienia

12 Por. J. S e l w a, A. S t e l m a c h o w s k i, Prawo rolne, Warszawa 1970, s. 244 i nast.
13 Tak stanowi znowelizowana ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomo�ciami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 z pó�n. zm.).
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pañstwowego i st¹d nie ma przeszkód prawnych do jego zasiedzenia przez
inne podmioty prawa po up³ywie terminów przewidzianych obowi¹zu-
j¹cym prawem, nawet przed dat¹ wej�cia w ¿ycie ustawy nowelizuj¹cej
kodeks cywilny, a wiêc przed dniem 1 pa�dziernika 1990 r. W doktrynie14
przyjmuje siê, ¿e grunty nale¿¹ce do wspólnoty gruntowej w rozumieniu
ustawy z 1963 r. s¹ w³asno�ci¹ ogó³u mieszkañców wsi czy gromady,
jak równie¿ mog¹ nale¿eæ do innych w³a�cicieli. Nie ma tak¿e przeszkód,
aby sta³y siê przedmiotem posiadania poszczególnych osób fizycznych.
Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z 1963 r. wskazuje
tylko, które grunty nale¿¹ do wspólnot gruntowych oraz jakie podlegaj¹
ponadto zagospodarowaniu wed³ug tych samych zasad (art. 1 i art. 3),
jednak nie rozwi¹za³a ona wszystkich problemów i w¹tpliwo�ci praw-
nych. Nale¿y bowiem nadmieniæ, ¿e niektóre dzia³ki wchodz¹ce pierwot-
nie w sk³ad wspólnot gruntowych straci³y taki charakter b¹d� to na skutek
przeniesienia ich w³asno�ci na inne podmioty prawne w trybie czynno�ci
cywilnoprawnych, b¹d� te¿ wyw³aszczenia na drodze administracyjnej,
w tym tak¿e w wyniku nabycia ich poprzez zasiedzenie w postêpowaniu
s¹dowym przez uprawnione podmioty15. Nale¿y wiêc przyj¹æ, ¿e nieru-
chomo�ci te mog¹ byæ przedmiotem zasiedzenia, bowiem nie stanowi³y
one w³asno�ci pañstwowej w rozumieniu art. 177 k.c., a wiêc brak jest
ustawowego zakazu nabycia okre�lonej nieruchomo�ci przez zasiedzenie,
je¿eli nale¿y do tzw. dobra gromadzkiego lub mieszkañców gromady,
zw³aszcza ¿e inne rodzaje tzw. w³asno�ci ogólnonarodowej mog³y byæ
tak¿e nabyte przez zasiedzenie16. Pomimo szczególnej ochrony w³asno�ci
ogólnonarodowej, która wed³ug obowi¹zuj¹cych wówczas przepisów
kodeksu cywilnego wystêpowa³a do roku 1990, niektóre jej rodzaje,
z wy³¹czeniem jednak w³asno�ci pañstwowej, mog³y stanowiæ przedmiot
zasiedzenia. Odnosi³o siê to równie¿ do nieruchomo�ci u¿ytkowanych
przez wspólnoty gruntowe, jak równie¿ do nieruchomo�ci wiejskich nie
wchodz¹cych w sk³ad tzw. wspólnot gruntowych, a posiadaj¹cych w nie-

14 Genezê wspólnot gruntowych przedstawiaj¹ J. S e l w a, A. S t e l m a c h o w s k i, op.
cit.
15 Por. J. S z a c h u ³ o w i c z, Status prawny wspólnot gruntowych, Przegl¹d S¹dowy

2002, nr 9.
16 Uchylony w 1990 r. art. 177 k.c. dotyczy³ tylko w³asno�ci pañstwowej.
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których rejestrach gruntów ró¿ne nazwy, np. wspólnoty wsi czy ziemie
gromadzkie, które jednak by³y uznawane przez organy w³adzy publicznej
za w³asno�æ ogólnonarodow¹. Stanowisko to potwierdza po�rednio teza
postanowienia S¹du Najwy¿szego z dnia 07.03.2002 r. II CKN 619/99,
wed³ug której wydanie decyzji ustalaj¹cej, ¿e dana nieruchomo�æ stanowi
wspólnotê gruntow¹ nie stoi na przeszkodzie zasiedzeniu tej nieruchomo-
�ci (Biul. SN 2002, nr 7, poz. 12)17.

W glosowanej sprawie, a tak¿e w opisanym stanie faktycznym za-
chodz¹ jednak realne trudno�ci z rzeczywistym i mo¿liwym do przyjêcia
stwierdzeniem, które nieruchomo�ci stanowi³y mienie gromadzkie (gmin-
ne) i zalicza³y siê wówczas do w³asno�ci pañstwowej, a które natomiast,
tzw. inne mienie, nale¿a³o czy to do wspólnoty gruntowej, czy nawet do
mieszkañców danej wsi albo te¿ do poszczególnych jej mieszkañców. Od
w³a�ciwego dokonania tych ustaleñ zale¿y prawna mo¿liwo�æ stwierdze-
nia nabycia w³asno�ci nieruchomo�ci przez zasiedzenie. Pewnym i jedy-
nym dowodem w postêpowaniu przed organami administracji publicznej
oraz przed s¹dami nie mog¹ byæ równie¿ zapisy wynikaj¹ce z ewidencji
geodezyjnej, gdy¿ nie stwierdzaj¹ one tytu³u w³asno�ci w rozumieniu prawa
cywilnego. Stwierdzenie s¹du wojewódzkiego, ¿e nieruchomo�æ, która
mia³a stanowiæ przedmiot zasiedzenia, przekazana przez b. Prezydium
Gromadzkiej Rady Narodowej w S. Gminnej Spó³dzielni �Samopomoc
Ch³opska� w D. w u¿ytkowanie w 1967 r. by³a w³asno�ci¹ pañstwow¹
sugerowa³oby, i¿ jest to maj¹tek gromadzki i w zwi¹zku z tym Gminna
Spó³dzielnia nie mog³a go zasiedzieæ przed 1990 r., stosownie do dyspo-
zycji art. 177 k.c., funkcjonuj¹cego do tego roku. Gdyby nieruchomo�æ
ta zalicza³a siê do dobra gromadzkiego lub by³a w³asno�ci¹ mieszkañców
gromady b¹d� tylko niektórych mieszkañców gromady, to z mocy prawa
nie by³oby ¿adnych przeszkód do jej zasiedzenia, nawet wed³ug dawniej-
szego stanu prawnego.

Tymczasem tre�æ glosowanego postanowienia S¹du Najwy¿szego nie
dokonuje wyra�nego rozró¿nienia dyspozycji art. 98 ustawy o radach
narodowych z 1958 r. i nie rozgranicza mienia gromadzkiego na tzw.

17 Zob. postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 7 marca 2002 r. II CKN 619/99, Biul.
SN 2002, nr 7, poz. 12.
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maj¹tek gromadzki i na pozosta³e mienie gminne (dobro gromadzkie i inne
mienie). Zasiedzenia nieruchomo�ci nie mo¿na by³o dokonaæ wówczas,
gdy nieruchomo�æ ta by³a jedynie maj¹tkiem gromadzkim, bo by³a to
w³asno�æ pañstwowa. Niemniej jednak, na usprawiedliwienie stanowiska
S¹du Najwy¿szego przemawia wyk³adnia historyczno-celowo�ciowa tego
przepisu, zwi¹zana z zarz¹dzaniem wszelkim mieniem gromadzkim (gmin-
nym) przez by³e organy rad narodowych funkcjonuj¹ce do dnia 27 maja
1990 r. Kwestia ta jednak nie zosta³a dog³êbnie wyja�niona w niniejszej
sprawie i nie ma te¿ potrzeby roztrz¹sania jej w tej glosie.

Teza glosowanego postanowienia S¹du Najwy¿szego zosta³a ujêta zbyt
szeroko i w zwi¹zku z tym powinna ona uzyskaæ inne brzmienie, o na-
stêpuj¹cej tre�ci:

Mienie gromadzkie, które na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy
z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz.U. z 1975 r. Nr 26,
poz. 139) by³o maj¹tkiem gromadzkim, stanowi³o przedmiot w³asno-
�ci pañstwowej w rozumieniu art. 177 k.c.

Ryszard Szarek


