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WSTĘP
Dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej z 6 września 1944 r.
był aktem prawnym określającym główne kierunki i zasady jej przeprowadzenia w Polsce po II wojnie światowej. W polskiej historiografii
unikało się prac rozpatrujących jej aspekty prawne i ich konsekwencje
dla osób fizycznych oraz prawnych, podlegających postanowieniom
dekretu. W dobie Polski Ludowej podstawową przyczyną były ograniczone merytorycznie i metodologicznie możliwości badawcze historyków. Co prawda w tym okresie powstało wiele opracowań dotyczących reformy rolnej po II wojnie światowej, ale z powodów ideologicznych ukierunkowane były one głównie na ukazanie pozytywnej
roli władz komunistycznych w poprawie struktury agrarnej i sytuacji
mieszkańców wsi.
Po przemianach w 1989 r. i uwolnieniu nauk historycznych z ograniczeń metodologicznych, należało oczekiwać, że przynajmniej część
historyków poszuka nowego warsztatowego podejścia do problemów
gospodarczych pierwszych lat po II wojnie światowej. Zwłaszcza, że
zwiększyły się możliwości skorzystania z wielu dotąd pomijanych
bądź niedostępnych materiałów źródłowych. Jednym z największych
zaniedbań problemowych jest niepodejmowanie prac dotyczących
prawnych aspektów realizacji dekretu o reformie rolnej w kontekście zachodzących procesów historycznych. Wytłumaczeniem dla tej
sytuacji jest zapewne fakt ciągle istniejącego zapotrzebowania na
opracowania dotyczące historii politycznej tego okresu. I mimo, że
także w nich pojawia się problematyka reformy rolnej, to nie patrzy
się na nią z punktu widzenia prawno-gospodarczego, ale głównie
wskazuje na polityczne jej aspekty np. stosunek podziemia niepodległościowego do jej przeprowadzania.
Po drugie, historyka decydującego się na badania nad aspektami
prawnymi realizacji reformy rolnej czeka mnóstwo pracy. Przed nim
żmudne badania w wielu archiwach, a także studia pozahistoryczne
(np. ekonomia, rolnictwo, prawo rolne, prawo administracyjne, prawo
hipoteczne, prawo międzynarodowe itp.).
Tymczasem aspekty prawne realizacji dekretu PKWN z 6 września
i ich wprowadzanie w życie w kontekście osób fizycznych i prawnych
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w pierwszych latach powojennych mają nie tylko znaczenie historyczne, lecz są również istotne dla rozwiązywania współczesnych
problemów, choćby w kontekście nacjonalizacji nieruchomości
ziemskich po II wojnie światowej. Obecnie, niektórzy dawni właściciele lub ich spadkobiercy, oczekują od Państwa rekompensaty
w związku z przejętymi po II wojnie światowej nieruchomościami,
według nich niezgodnie z prawem wynikającym z ustawy o reformie
rolnej. Współcześnie podejmowanie decyzji dotyczących zwrotu
ruchomości i nieruchomości lub wypłaty rekompensaty byłym właścicielom ziemskim lub ich spadkobiercom odbywa się na drodze administracyjnej lub sądowej, a w przyszłości ma być uregulowane przez
ustawę reprywatyzacyjną. Naszym obowiązkiem jest, aby wydanie
w tej sprawie jakichkolwiek decyzji zostało poprzedzone bardzo solidnymi badaniami, czy pretensje byłych właścicieli ziemskich lub ich
spadkobierców są słuszne w świetle postanowień dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Należy pamiętać, że reprywatyzacja odbywa
się kosztem innych sfer budżetowych i środki te nie zostaną przeznaczone na pozostałe, także ważne i naglące cele (potrzeby). Musimy
również pamiętać o tym, iż nie wolno nam dopuścić do naruszenia
bezpieczeństwa finansów Państwa, gdyż bezpieczeństwo to podobnie
jak własność, podlega ochronie konstytucyjnej (art. 31 ust. 3 Konstytucji).
Prezentowana publikacja stara się przedstawić głównie kwestię
nieruchomości ziemskich i ich właścicieli w postępowaniach administracyjnych z lat 1944–1950 wywołanych realizacją dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Podjęto w niej próbę odpowiedzi na następujące pytania: 1. co rozumiano w momencie wydania i realizacji
dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, pod pojęciem nieruchomości ziemskiej; 2. czy w trakcie realizacji dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej właściciele ziemscy mogli się odwołać od
decyzji administracyjnych upaństwawiających ich nieruchomości, czy
też zostali oni pozbawieni tej możliwości, a jeżeli odwołania miały
miejsce, to co było ich przyczyną oraz jaki miały charakter i skutek;
3. bardzo ważnym jest również ustalenie, czy przyjęta przez Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych, definicja prawna nieruchomości
ziemskiej, traktująca majątek ziemski, jako całość gruntu i zabudowań
właściciela, w tym również parku i budynków mieszkalnych, była
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w tym czasie kwestionowana przez wywłaszczonych właścicieli
ziemskich; 4. czy wywłaszczeni właściciele otrzymywali odszkodowanie na podstawie art. 17 dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej
i w jakiej postaci – samodzielnego gospodarstwa rolnego czy raczej
zaopatrzenia w wysokości uposażenia urzędnika państwowego VI
grupy, wreszcie na jakiej podstawie były przyznawane odszkodowania,
z urzędu czy na wniosek wywłaszczonego, jaka była skala otrzymanych odszkodowań, w formie gospodarstwa rolnego oraz zaopatrzenia
w wysokości uposażenia urzędnika państwowego VI grupy.
Główną bazę źródłową pracy tworzą dokumenty znajdujące się
w centralnych i terenowych archiwach państwowych. Najwięcej informacji dotyczących początkowej fazy realizacji reformy rolnej znajduje
się głównie w: Archiwum Akt Nowych (AAN), aktach Ministerstwa
Rolnictwa i Reform Rolnych II (MR i RR II); Archiwum Narodowym
w Krakowie (AN Kraków), zespole Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego
w Krakowie, w zbiorach Pełnomocnika Rządu Tymczasowego dla
spraw reformy rolnej na województwo krakowskie (WUZ Kraków)
i Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego 1947–1950 (UW Krakowski
II); Archiwum Państwowym m. st. Warszawy (APW), aktach Urzędu
Wojewódzkiego Warszawskiego, w dziale Rolnictwa i Reform Rolnych
(UWW DR i RR) i Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Warszawie
(WUZ Warszawa).
Ponadto oprócz akt Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych,
Wojewódzkich Urzędów Ziemskich oraz Urzędów Wojewódzkich cennym uzupełnieniem bazy źródłowej w kwestiach dotyczących aspektów prawnych związanych z realizacją dekretu PKWN z 6
września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej okazały się akty
prawne opublikowane głównie w: Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U.); Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości;
Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych;
Monitorze Polskim; Zbiorze Orzeczeń Sądu Najwyższego.
Do materiałów archiwalnych wytworzonych tuż po II wojnie
światowej historycy podchodzą z dużą ostrożnością. Z pewnością
jest to słuszne, jeżeli weźmie się pod uwagę, że tworzyły je najczęściej instytucje związane z władzami komunistycznymi. Jednak
w przypadku dokumentów o charakterze aktowym, w tym pochodzących z Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, Urzędów Ziemskich
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i Wojewódzkich oraz publikowanych w zbiorach aktów prawnych
rządowych agend, trudno podważać ich wiarygodność, zwłaszcza,
że władza komunistyczna nie zakładała, iż władzę odda i takich
dokumentów nie fałszowała.
Prezentowana paca została podzielona na cztery rozdziały, do
których dołączono aneks. Pierwszy rozdział, poświęcony pojęciu
nieruchomość ziemskiej i jej stosowaniu po II wojnie światowej
w ramach realizacji przepisów dekretu o przeprowadzeniu reformy
rolnej w świetle materiałów źródłowych, składa się z trzech podrozdziałów. Poszczególne podrozdziały omawiają interpretację tegoż
pojęcia przez ówczesne sądy, historiografię doby Polski Ludowej i po
1989 r. oraz polskie władze państwowe realizujące przepisy dekretu
o przeprowadzeniu reformy rolnej.
W trakcie badań na temat postępowań administracyjnych, jakie
miały miejsce w II połowie lat 40. XX w. w sprawach dotyczących podlegania pod przepisy dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej nieruchomości nacjonalizowanych, okazało się że stroną postępowania
nie byli jedynie właściciele ziemscy. Traktują o tej problematyce dwa
rozdziały: drugi i trzeci. W drugim, zawierającym dziesięć podrozdziałów, przedstawiono postępowania administracyjne w sprawach
dotyczących właścicieli ziemskich, których majątek miał być nacjonalizowany ze względu na przepisy dekretu PKWN. Podrozdziały
przedstawiają główne przyczyny odwołań byłych właścicieli nieruchomości ziemskich przejętych na realizację, takie jak: niepodpadanie nieruchomości miejskiej i zakładów przemysłowych pod dekret,
nieprzekraczanie areału, występowanie współwłasności osób fizycznych lub prawnych, zwrotu inwentarza żywego i martwego właścicielom i dzierżawcom majątków ziemskich, ważność przedwojennego
układu z wierzycielami, bezprawna parcelacja i kwestia ekwiwalentu
z tego tytułu. Natomiast rozdział trzeci złożony z pięciu podrozdziałów przedstawia odwołania, których stroną postępowania były:
samorządy, fundacje, byli pracownicy nieruchomości ziemskich itp.
Ostatni rozdział analizuje zagadnienie artykułu 17 dekretu PKWN
z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej i jego praktycznego zastosowania. Problem artykułu 17 dekretu na podstawie,
którego wywłaszczonym właścicielom ziemskim przysługiwało
prawo do samodzielnego gospodarstwa rolnego lub zaopatrzenia
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w wysokości uposażenia urzędnika państwowego VI grupy, nie jest
poruszany w publikacjach naukowych i nie funkcjonuje w debacie
publicznej poświęconej wywłaszczeniom właścicieli z ich majątków
na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Lukę tę
wypełnia rozdział czwarty. W trzech podrozdziałach zostaje przedstawiona interpretacja artykułu 17 przez władze państwowe i kwestia
przydziału samodzielnego gospodarstwa rolnego oraz zaopatrzenia
miesięcznego dla wywłaszczonych właścicieli ziemskich.
Zakończenie zawiera wnioski wynikające z badań przedstawionych
w poszczególnych częściach pracy, w tym ocenę stopnia wykonania
założonych celów oraz perspektywy badawcze w związku z podjętym
tematem.
Integralną część pracy tworzy aneks aktów prawnych i dokumentów
źródłowych, istotnych i charakterystycznych dla badanego problemu.
Edycję normatywów oraz źródeł archiwalnych oparto o najnowsze
zalecenia, będące jednak praktycznie powieleniem głównych zasad
wypracowanych w połowie ubiegłego stulecia1. Zmodernizowano
więc interpunkcję, przede wszystkim w zakresie stosowania pauzy,
półpauzy i dywizu oraz ujednolicenia zapisu nawiasów i cudzysłowów. Zlikwidowano też częste w maszynopisach błędy braku spacji
oraz poprawiono oczywiste pomyłki pisarskie. Znaki opuszczone przy
sporządzaniu maszynopisu a nadpisane ręcznie przy jego sprawdzaniu
uwzględniono w edycji bez odnotowywania tej czynności.
Pominięto niemające znaczenia dla treści przekazów nadruki,
pieczęcie i noty kancelaryjne (daty z tych elementów – o ile miały
jakieś znaczenie dla ciągu wydarzeń – przeniesiono do nagłówków).
Wszelkie skróty – poza konwencjonalnymi – rozwinięto. Ujednolicono też formę zapisu dat. Dołożono wszelkich starań, by możliwe jak
najwierniej oddać w druku postać zewnętrzną przekazu (np. wcięcia,
pogrubienia tekstu czy oryginalne podkreślenia).
Jedynym odstępstwem od przestrzegania wytycznych było pozostawienie oryginalnej pisowni (ortografii) w sytuacjach, gdy jej modernizacja odebrałaby historyczny charakter przekazowi (np. nie poprawiano na współczesną pisowni łącznej lub rozdzielnej wyrazów).
1 J. Tandecki, K. Kopiński, Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014, s.
203–206 oraz zał. 6 (s. 413–447): Materiały do instrukcji wydawniczej dla źródeł do
dziejów najnowszych Polski, oprac. S. Kalabiński, F. Tych, Warszawa 1958.
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1. DEFINICJA PRAWNA „NIERUCHOMOŚCI ZIEMSKIEJ”
I JEJ STOSOWANIE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
W RAMACH REALIZACJI PRZEPISÓW DEKRETU
O PRZEPROWADZENIU REFORMY ROLNEJ
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o przeprowadzeniu reformy rolnej z 6 września 1944 r. był podstawowym
aktem prawnym określającym główne kierunki i zasady przeprowadzenia reformy rolnej w Polsce po II wojnie światowej. Obecnie, dawni
właściciele lub ich spadkobiercy prawni, oczekują od Państwa rekompensaty za te nieruchomości, które ich zdaniem zostały przejęte na
potrzeby reformy rolnej niezgodnie z ustanowionym przez komunistów prawem. Jedną z podstaw owych roszczeń jest niejasność co
do tego, jak w momencie wydania i realizacji dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej rozumiano pojęcie „nieruchomości ziemskiej”.
Generalnie roszczenia wobec Państwa byłych ziemian lub ich
następców prawnych opierają się głównie na współczesnej interpretacji tegoż pojęcia dokonywanej w ostatnich latach przez sądy, której
przykładem jest treść wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego
(NSA) z dnia 5 września 2008 r., sygn. akt I OSK 1259/071.

1.1. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
z 25 września 2008 r.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 września 2008 r.
sygn. I OSK 1259/07 uznał, że dekret PKWN z dnia 6 września 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej, nie dawał żadnych podstaw do konfiskaty całego mienia osób fizycznych, w tym gruntów i zabudowań właścicieli ziemskich. Jednocześnie, stwierdził, że odnosił się on bowiem tylko
do nieruchomości ziemskich wymienionych w jego art. 2 ust. 1. Zawarte
tam wyliczenie jest przy tym pełne, a nie przykładowe i podlegać musi
wykładni ścisłej, a nie rozszerzającej (por. wyrok NSA z dnia 1 grudnia
1 www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-dsk-1259-07,reforma_rolna,3…, (zob. również
aneks, akty prawne i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 września 2008,
nr 7).
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1995 r. sygn. IISA 1499/94 „Wokanda” 1996, z. 3, s. 32). Art. 2 ust. 1 lit.
e) dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej, stanowił, że na
cele reformy rolnej przejęciu będą podlegały nieruchomości ziemskie
o określonym areale, stanowiące własność czy współwłasność osób
fizycznych lub prawnych. W pierwotnym brzmieniu dekretu (opublikowany w Dz.U. RP nr 4, poz. 17), zdanie pierwsze ust. 1 art. 2, odwoływało się bezspornie do „nieruchomości ziemskich o charakterze rolniczym”. Późniejsza nowelizacja dokonana dekretem Krajowej Rady
Narodowej z dnia 17 stycznia 1945 r. w sprawie zmiany dekretu PKWN
z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U.
z 1945 r. nr 3, poz. 9), polegała na skreśleniu słów „o charakterze
rolniczym”. Brzmienie art. 2 ust. 1 zdanie 1 zawarte w tekście jednolitym (Dz.U. nr 3, poz. 45), nie obejmowało więc skreślonych nowelą
słów „o charakterze rolniczym”. Dekret o przeprowadzeniu reformy
rolnej nie dotyczył więc wszelkich nieruchomości, a jedynie nieruchomości określonego rodzaju, a mianowicie nieruchomości ziemskich.
W wyroku z dnia 5 września 2008 r., Naczelny Sąd Administracyjny
zajął stanowisko, że skoro obowiązujące w dacie wejścia w życie dekretu
PKWN systemy prawne, jak i sam omawiany dekret, nie definiował
określenia „nieruchomość ziemska”, to pojęcie to powinno być wyjaśnione
z uwzględnieniem normatywnych celów reformy rolnej, a zwłaszcza
w nawiązaniu do przepisów art. 1 ust. 2 dekretu, który ustala, dla realizacji jakich zamierzeń mają służyć przejmowane na potrzeby reformy
rolnej2. Następnie w tymże wyroku Sąd zaznaczył, że stanowisko takie
wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu uchwały siedmiu
sędziów z 5 czerwca 2006 r. sygn. akt OPS 2/06, wskazując, że z art. 2
ust. 1 lit. e) dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej wynika, że na cele
reformy rolnej mogą być przeznaczone tylko te nieruchomości ziemskie,
które odpowiadają celom wskazanym w art. 1 część druga dekretu. Tak
więc nie chodzi tu o wszystkie nieruchomości ziemskie, które mogły być
nazywane jako ziemskie, ale o pewną ich grupę, przydatną do realizacji
określonych celów, które zostały wyczerpująco wymienione w punktach
a, b, c, d, i e art. 1 ust. 2 dekretu3. Sąd stwierdził także, że punkty
a)–c) bezspornie odnoszą się do gruntów rolnych przeznaczonych
2
3

Ibidem.
Ibidem.

14

na upełnorolnienie lub utworzenie nowych gospodarstw rolnych.
Wątpliwości budzą jedynie dwa następne punkty, jednak mowa w nich
o zarezerwowaniu „odpowiednich terenów” na realizację określonych
celów, a nie zarezerwowanie „odpowiednich obiektów”. To że przepisy
dekretu w odniesieniu do pałaców, dworów czy też innych obiektów
były nadużywane przez ówczesne władze, świadczy jedynie o tym,
że cele tych władz były odległe od celów wskazanych w art. 1 ust. 2
dekretu. W uchwale Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września
1990 r. W 3/39 (OTK 1990, poz. 26, s. 174), która zachowuje swoją
wartość i aktualność pomimo utraty mocy powszechnej, przyjęto, że
pod pojęciem „nieruchomość ziemska” używanym w dekrecie, należy
rozumieć nieruchomości ziemskie o charakterze rolniczym. Powiększony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego uznał zatem, że na
podstawie art. ust. 1 lit. e) dekretu PKWN przeszły na cele reformy rolnej
tylko te nieruchomości o charakterze rolniczym, mogące być wykorzystane na cele wskazane w art. 1 część druga dekretu, których łączna
powierzchnia przekracza wielkości obszarowe określone w art. 2 ust. 1 lit.
e) dekretu4.

1.2. Literatura przedmiotu na temat pojęcia
„nieruchomość ziemska”
W kwestii definiowania pojęcia „nieruchomość ziemska” w literaturze panują różne stanowiska. Można je podzielić na te wysuwane
w czasach Polski Ludowej oraz po transformacji ustrojowej.
Według Henryka Świątkowskiego ustawodawstwo o reformie
rolnej i osadnictwie interpretację określenia „nieruchomość ziemska”
pozostawia otwartą. Pojęcie to jest tutaj użyte jako opozycja
do określenia „nieruchomość miejska”. Nieruchomością ziemską
w rozumieniu tego ustawodawstwa będą nieruchomości użytkowane
na cele rolnicze w szerokim słowa tego znaczeniu, a więc dla produkcji
polowej, ogrodniczej, sadowniczej, warzywniczej i hodowlanej5. Autor
zaznacza, że pojęcia nieruchomości ziemskiej nie można ograniczać jedynie do użytków lub gruntów rolnych. Rozszerza je i wskazuje,
4
5

Ibidem.
H. Świątkowski, Prawo rolne, Łódź–Warszawa 1962, s. 43.
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że obejmuje ono również i grunty, które nie są wprawdzie bezpośrednio
wykorzystywane do produkcji rolnej, ale bez nich produkcja ta nie byłaby
możliwa: grunty pod budynkami, podwórza, okólniki, drogi wewnętrzne
itd.6 Następnie zauważa, iż pojęcie nieruchomość ziemska nie pokrywało się zakresowo z pojęciem nieruchomość w rozumieniu art. 3 dekretu
o prawie rzeczowym. Z tego wynika, że w skład „nieruchomości
ziemskiej” w rozumieniu przepisów o przeprowadzeniu reformy
rolnej i o osadnictwie mogło wchodzić nawet kilkanaście nieruchomości w rozumieniu prawa rzeczowego7. Trudno się zgodzić z Świątkowskim, co do odnoszenia pojęcia „nieruchomość ziemska” do art. 3
dekretu o prawie rzeczowym. Wprawdzie artykuł 3 dekretu mówi, że
Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej, stanowiące odrębny
przedmiot własności8, ale nie może on być odnoszony do przepisów
o przeprowadzeniu reformy rolnej, gdyż dekret ten został wydany 11
października 1946 r.9, a przecież prawo nie działa wstecz.
Natomiast Wiktor Pawlak uważa, że określenie „nieruchomość
ziemska” zostało przejęte z ustawodawstwa polskiego międzywojnia
i odnosiło się do nieruchomości obejmującej grunty o różnym charakterze, wśród których w przypadku wielkiej własności ziemskiej dość
często nie przeważały użytki rolne10. Z postanowień art. 1 i 2 dekretu
z 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem
Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska można wnioskować,
że „nieruchomość ziemska” jest położona na terenie gminy wiejskiej.
Potwierdza to wyjaśnienie Ministerstwa Sprawiedliwości z 20
października 1948 r. w sprawie obchodzenia przepisów o wprowadzeniu przepisów o przeprowadzeniu reformy rolnej11. Zgodnie z nim
nieruchomościami ziemskimi są wszystkie grunty, które nie podpa-

6 Ibidem.
7 Ibidem, por. S. Breyer, Obrót nieruchomościami rolnymi, „Państwo i Prawo” 1958,
z. 2, s. 227.
8 Prawo rzeczowe. Księgi wieczyste – przepisy wprowadzające – postępowanie –
koszty sądowe – przepisy związkowe – rozgraniczenie nieruchomości – wzory urzędowe,
Kraków 1947, s. 9.
9 Ibidem.
10 W. Pawlak, Prawo rolne w PRL, Poznań 1968, s. 15.
11 Dz.Urz. MS 1948, nr 12.
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dają pod przepisy ustawy z 25 czerwca 1948 r. o podziale nieruchomości na obszarach miast i niektórych osiedli12.
Podobnie jak w okresie Polski Ludowej, również po transformacji
ustrojowej brakuje pogłębionych badań nad zdefiniowaniem pojęcia
„nieruchomość ziemska”. Próbę taką podejmuje Maciej Kaliński,
w kilkustronicowym artykule Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2000 r. IV SA 2528/9813. We współczesnej tematycznej literaturze pojawia się też pogląd powielający stanowisko Pawlaka, że określenie „nieruchomość ziemska” zostało przejęte
z ustawodawstwa II Rzeczypospolitej14. W związku z tym za zasadne
uznano konieczność odwołania się do rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z 1 września 1919 r. normującego przenoszenie
własności nieruchomości ziemskich, które obowiązywało w momencie
wejścia w życiu dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej15.
Rozporządzenie to moc obowiązującą utraciło dopiero z datą 26 lipca
1957 r., to jest z dniem wejścia w życie dekretu o obrocie nieruchomościami rolnymi – wtedy również zastąpiono pojęcie „nieruchomość
ziemska” nowym pojęciem „nieruchomość rolna”. Na podstawie art. 11
rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z 1 września 1919 r.
wydane zostały 12 września 1919 r. przez Prezesa Głównego Urzędu
Ziemskiego i Ministra Sprawiedliwości przepisy wykonawcze do stosowania rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów, normującego
przenoszenie własności nieruchomości ziemskich z dnia 1 września
1919 r.16 Przepisy te w art. 1 określały, co należy rozumieć pod pojęciem
„nieruchomości ziemskiej”, że jest to nieruchomość położona poza
obrębem miast, z wyłączeniem nieruchomości znajdujących się w rękach
drobnych rolników, letnisk, willi podmiejskich, koloni robotniczych,
12 W. Pawlak, op. cit., s. 16.
13 M. Kaliński, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22
sierpnia 2000 r. IV SA 2528/98, „Rejent” 2001, nr 12, s. 124–129.
14 A. Suchoń, M. Kowalczyk, Analiza przepisów dekretu PKWN z 6 września 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej, [w:] E. Borkowska-Bagińska, W. Szafrański (red.),
Reformy rolne w Polsce międzywojennej i powojennej. Prawo – realizacja – skutki –
problemy reprywatyzacyjne, Poznań 2008, s. 69; M. Kaliński, op. cit., s. 128.
15 Dz.U. RP 1919, nr 73, poz. 428 (zob. również aneks, akty prawne i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 września 2008, akt prawny nr 1).
16 MP 1919, nr 206 z 13 września 1919 r.
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urzędniczych itp.17 W opinii Kalińskiego przepisy te, nie są ważne18,
gdyż zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 2 października 1922
r.19, jako ogłoszone nie w Dzienniku Ustaw, a jedynie w Monitorze
Polskim, nie mają mocy powszechnej dla obywateli Państwa, a to ze
względu na wymagania zawarte w ustawie z 31 lipca 1919 r. w sprawie
wydawania Dziennika Ustaw20. Orzeczenie Sądu Najwyższego mówi,
że ogłoszenie rozporządzeń rządu w Monitorze Polskim lub w Dziennikach Urzędowych poszczególnych ministerstw nadaje im moc obowiązującą o tyle, o ile rozporządzenia te normują organizację lub tryb postępowania władz lub urzędów powołanych do wykonania ustawy, nie mają
jednak prawa wprowadzać nowych norm, obowiązujących obywateli
Państwa21. Zdaniem Kalińskiego przepisy te mogą jednak nam służyć
jako wskazówka, ale jedynie przy ustalaniu, jakie nieruchomości nie
mogły podpadać pod art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu o przeprowadzeniu
reformy rolnej. Ustalenie, że dana nieruchomość nie była „nieruchomością ziemską” w rozumieniu przepisów z 12 września 1919 r.
wyłącza ją z zakresu stosowania art. 2 ust. 1 lit. e). Natomiast stwierdzenie, że była nieruchomością ziemską w rozumieniu przepisów z dnia
12.09. 1919 r. nie oznacza jeszcze, że podlegała działaniu dekretu, gdyż
jej przeznaczenie mogło nie mieścić się w celach określonych w art. 1. ust.
2 lit. a i b dekretu22.
Następnie Kaliński uważa, że jeżeli w jednej księdze hipotecznej
regulowanych było wiele nieruchomości, czyli działek wyodrębnionych na urzędowych mapach, a któraś z nich miała nierolniczy
charakter, to nie mogła stanowić nieruchomości ziemskiej jako
wydzielonej prawnie przed 1 września 1939 r. Opiera się na uchwale
Trybunału Konstytucyjnego z 19 września 1990 r. Trybunał Konstytucyjny przypomniał, iż na obszarze byłej Kongresówki, dla uznania
gruntu za odrębną nieruchomość, nie było konieczne założenie księgi
wieczystej. W zasadzie księgi prowadzono dla większej własności, co
wynikało między innymi z regulacji prawa o ustalaniu własności dóbr
17
18
19
20
21
22

Ibidem.
M. Kaliński, op. cit., s. 128.
Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego 1922, poz. 82, s. 157–158.
Dz.U. RP 1919, nr 66, poz. 400.
Zbiór Orzeczeń..., s. 158.
M. Kaliński, op. cit., s. 128.
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nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z 26 kwietnia 1818 r., ze
zmianami z 25 kwietnia 192823.
Drugim opracowaniem, które mogło być pomocne w rozwiązaniu
naszego problemu badawczego, jest publikacja Anety Suchoń i Macieja
Kowalczyka, Analiza przepisów dekretu PKWN z 6 września 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej24. Niestety w kwestii pojęcia „nieruchomość ziemska”, nie wnosi nic nowego, powtarza część poglądów
występujących już w literaturze. Interesującym jest jedynie stwierdzenie, że zespoły dworsko-pałacowe nie były nieruchomościami
ziemskimi25. Niestety autorzy nie definiują, jakim rodzajem nieruchomości owe były.

1.3. Pojęcie „nieruchomości ziemskiej” i jej stosowanie
po II wojnie światowej w ramach realizacji przepisów
dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej w świetle
materiałów źródłowych
Niestety analiza literatury przedmiotu nie dostarczyła nam
odpowiedzi na pytanie, jaka była definicja prawna „nieruchomości
ziemskiej” i jak ją stosowano po II wojnie światowej w ramach
realizacji przepisów dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej.
W związku z tym, w celu opracowania definicji prawnej „nieruchomości ziemskiej”, konieczne było zanalizowanie materiałów źródłowych z okresu realizacji dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Już w styczniu 1946 r. Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych
(dalej: MR i RR) zajęło stanowisko w sprawie pojęcia „nieruchomość ziemska”. Powodem był projekt pisma okólnego Departamentu
Przebudowy Ustroju Rolnego w sprawie majątków miejskich26. Gabinet
Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych zgłosił następujące zastrzeżenia
do projektu: ponieważ dekret z 6 września 1944 r. nie definiuje jedno23 Dz.U. RP 1928, nr 53, poz. 510; M. Kaliński, op. cit., s. 129.
24 A. Suchoń, M. Kowalczyk, op. cit., s. 63–138.
25 Ibidem, s. 69.
26 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo Dyrektora Gabinetu Ministerstwa Rolnictwa
i Reform Rolnych do Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego, 21 stycznia 1946 r.,
s. 16 (zob. również aneks, dokumenty archiwalne, dok. 3).
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znacznie pojęcia nieruchomości ziemskiej, stąd możliwe są jego dwa
rozumienia:
1) tradycyjne – wedle którego nieruchomością ziemską jest każda
nieruchomość położona poza granicami administracyjnymi miast
oraz
2) oparte na kryterium przydatności produkcyjnej – wedle którego
nieruchomością ziemską w rozumieniu dekretu są grunty które najbardziej celowo zużytkować można na cele produkcji rolnej lub z rolnictwem
związanej27.
W opinii Gabinetu Ministra przyjęcie pierwszego określenia było
bardziej wskazane, gdyż określenie to ma już tradycję i ugruntowane
jest w świadomości prawnej społeczeństwa28. Ponadto uważano, iż takie
rozwiązanie zmniejsza możliwość sporów, ponieważ liczba nieruchomości, co do których zachodziły wątpliwości, była w granicach administracyjnych miast znacznie mniejsza, niż poza tymi granicami. Konsekwencją takiego stanowiska byłaby konieczność wyłączenia spod
działania dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej wszystkich nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miast. Przejęcie
nieruchomości „miejskich” na rzecz Skarbu Państwa mogłoby nastąpić
dopiero w drodze nowego aktu ustawodawczego, ewentualnie w drodze
nowelizacji dekretu z dnia 6 września 1944 r.29
W lutym 1946 r. Gabinet Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych
w odpowiedzi na pismo Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego
w sprawie osiedla Złotokłos, ponownie wypowiedział się w sprawie
pojęcia „nieruchomość ziemska”30. Stosownie do pierwotnego
brzmienia dekretu z 6 września 1944 r. już w chwili ogłoszenia tego
dekretu na własność Państwa przeszły nieruchomości ziemskie,
odpowiadające warunkom art. 2 ust. 1 pkt. „a” do „e” cyt.[owanego]
dekretu, które posiadały charakter rolniczy31. Natomiast w opinii
Gabinetu Ministra do nieruchomości ziemskich o charakterze rolni27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo Dyrektora Gabinetu Ministerstwa Rolnictwa
i Reform Rolnych do Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego, 7 lutego 1946 r., s.
19–20 (zob. również aneks, dokumenty archiwalne, dok. 4).
31 Ibidem, s. 19.
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czym nie można było zaliczyć nieruchomości, zwłaszcza tych, które
w całości zostały objęte prawomocnym planem zabudowy, przewidzianym w przepisach o prawie budowlanym – poz. 216, Dz.U. RP
z 1939 r. i przeznaczone zostały w tym planie na cele budowlane (a nie
rolnicze)32. Nieruchomość ziemska nieposiadająca charakteru rolniczego mogła przejść na własność Państwa dopiero po ukazaniu się noweli
z 17. I. 1945 r. poz. 9 Dz.Ust., skreślającej w art. 2 ust. 1 dekretu wyrazy:
„o charakterze rolniczym”33. Według powszechnie przyjętej zasady
prawo wstecz nie działa, o ile nie ma wyraźnego odmiennego postanowienia ustawodawcy. Takiego postanowienia wyżej wymieniona
nowela nie zawierała, w związku z tym przy stosowaniu znowelizowanego dekretu należało uwzględniać stan faktyczny, jaki miał miejsce
w chwili wejścia w życie noweli, 19 lutego 1945 r. Czyli nieruchomości ziemskie, które nie przeszły na własność Państwa na podstawie
pierwotnego brzmienia dekretu, mogły przejść na własność Państwa
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt e znowelizowanego brzmienia dekretu,
jeżeli należały do właściciela, którego łączny stan posiadania w chwili
wejścia w życie noweli przekraczał ustalone normy obszarowe34.
W przypadku osiedla Złotokłos, załączone do akt sprawy dwa plany
i oświadczenie notariusza nie dawały wystarczających podstaw do
uznania, że grunta stanowiące własność J. Zembrzuskiego są objęte
prawomocnymi planami zabudowy. Załączony plan parcelacyjny
nie zawierał żadnej w tym przedmiocie wzmianki. W związku z tym
Gabinet Ministra uznał, że na chwilę obecną brak podstaw do stwierdzenia, że grunta osiedla Złotokłos nie stanowią nieruchomości
o charakterze rolniczym i nie powinny być przejęte na cele reformy
rolnej z mocy dekretu z 6 września 1944 r. w pierwotnym brzmieniu.
Sytuacja prawna uległaby całkowitej zmianie, gdyby właściciel zdołał
udowodnić, że jego grunty zostały objęte prawomocnym planem
zabudowy. Grunty nieposiadające charakteru rolniczego nie mogłyby
być wliczone do ogólnego obszaru nieruchomości należących do
tegoż właściciela i przejętych na mocy pierwotnego tekstu dekretu
o przeprowadzeniu reformy rolnej. Ponieważ należące do Zembrzuskiego grunta osiedla Złotokłos obejmowały obszar 16 ha, były trakto32
33
34

Ibidem, s. 19.
Ibidem.
Ibidem.
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wane samodzielnie, bez łączności z pozostałymi nieruchomościami
Zembrzuskiego, z uwagi na ich obszar, nie ulegały również przejęciu
na cele reformy rolnej na podstawie znowelizowanego dekretu35.
Sprawa definicji „nieruchomości ziemskiej” była na tyle istotna, iż
dnia 29 maja 1946 r. odbyła się w MR i RR konferencja w sprawie interpretacji przepisów art. 2 dekretu z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej36. Celem konferencji było ustalenie, czy grunty
położone w granicach administracyjnych miast przeszły na mocy
dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej z 1944 r. na rzecz Skarbu
Państwa. W konferencji wzięli udział: dyrektor i inspektorzy Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego; naczelnik Wydziału PrawnoLegislacyjnego; kierownik Referatu Prawnego Departamentu Funduszu
Ziemi oraz radca prawny. Radca prawny adwokat Twarowski przedstawił stanowisko Departamentu Funduszu Ziemi w sprawie interpretacji art. 2 dekretu z 6 września 1944 r. Stwierdził on, że w związku
z tym, iż dekret nie określa, co należy rozumieć pod pojęciem „nieruchomości ziemskiej” należy sięgnąć do poprzednio wydanych ustaw
i rozporządzeń. Ustawa z 24 marca 1933 r. o wyłączeniu terenów
budowlanych spod działania przepisów o przebudowie ustroju rolnego
(Dz.U. RP, nr 27, poz. 230) stanowi, co należy uważać za tereny budowlane oraz stanowi, iż do tych terenów nie mają zastosowania przepisy
ustawy z 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej. Artykuł 53
rozporządzenia Prezydenta z 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym
i zabudowie osiedli (Dz.U. RP, nr 23, poz. 202) stanowił, że za tereny
budowlane uważa się tereny znajdujące się w obrębie osiedli, a w myśl
art. 6 tegoż rozporządzenia za osiedla uważano miasta i miasteczka37.
Z tych przepisów prawnych według Departamentu Funduszu Ziemi,
wynika, że w obrębie miast, miasteczek i uzdrowisk znajdują się tereny
budowlane, a położone poza obrębem miast, miasteczek i uzdrowisk są
nieruchomości ziemskie38. W związku z tym dekret o przeprowadzeniu
reformy rolnej nie obejmuje nieruchomości położonych w obrębie
35 Ibidem, s. 19–20.
36 AAN, MR i RR II, sygn. 1516, Protokół konferencji Departamentu Przebudowy
Ustroju Rolnego, 29 maja 1946 r., s. 156–157 (zob. również aneks, dokumenty archiwalne, dok. 5).
37 Ibidem, s. 156.
38 Ibidem.
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miast, miasteczek i uzdrowisk, gdyż są to tereny budowlane, a nie
nieruchomości ziemskie. Naczelnik Wydziału Prawno-Legislacyjnego
zgodził się z tym, iż co to są grunty budowlane rozstrzygają przepisy
prawa budowlanego oraz uznane za takie w planach zabudowy lub
na mocy zarządzenia wojewody. Natomiast, co to jest nieruchomość
ziemska, nie można określić na podstawie przepisów prawa budowlanego39. W wyniku konferencji wszyscy obecni zgodzili się na następujące sformułowanie: Opierając się na gramatycznej i logicznej wykładni
przepisów art. 2 dekretu z 6 września [19]44 r. należałoby przyjąć, że pod
przepisy tego dekretu podpadają jedynie nieruchomości położone poza
granicami miast40. Uwzględniając jednak ogólną tendencję dekretu,
zebrani stwierdzili, że przepisy art. 2 należy interpretować rozszerzająco przyjmując, że na równi z nier.[uchomościami] ziem.[skimi], czyli
położonymi poza granicami adm.[inistracyjnymi] miast, należy traktować
nier.[uchomości] miejskie o charakterze rolniczym41. Do takiej interpretacji skłonił zebranych fakt, iż dekret z 6 września 1944 r., jako akt
prawny decydujący w dużej mierze o ustroju gospodarczym Polski,
nie może być traktowany jako przepis szczególny42. W lipcu 1946 r.
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych zajęło stanowisko, że na
równi z nieruchomościami ziemskimi, czyli nieruchomościami położonymi
poza granicami administracyjnymi miast, winny być traktowane nieruchomości miejskie o charakterze rolniczym43.
Powyżej opisane spotkanie zapewne było inspirowane sprawą
miasta Tomaszów Mazowiecki44. Tereny, na których powstało miasto
39 Ibidem.
40 Ibidem, s. 157.
41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 AAN, MR i RR II, sygn. 1516, Odpowiedź Biura Kontroli przy Prezydium Krajowej
Rady Narodowej, 20 sierpnia 1946 r., s. 147 (zob. również aneks, dokumenty archiwalne, dok. 10); AAN, MR i RR II, sygn. 1516, Pismo Bieńka wiceministra Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do Biura Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady
Narodowej, lipiec 1946 r., brak paginacji.
44
AAN, MR i RR II, sygn. 1516, Pismo Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Tomaszowie Mazowieckim do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi, 27
marca 1946 r., s. 155 (zob. również aneks, dokumenty archiwalne, dok. 6); AAN, MR
i RR II, sygn. 1516, Opinia Biura Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej, 10
lipca 1946 r., s. 132 (zob. również aneks, dokumenty archiwalne, dok. 7); AAN, MR
i RR II, sygn. 1516, Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do Wojewódzkiego
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należały do rodziny hr. Ostrowskich. Jan hr. Ostrowski był właścicielem
olbrzymiego majątku położonego 9 km od Tomaszowa Mazowieckiego, w miejscowości Ujazd. Na podstawie dekretu o przeprowadzeniu
reformy rolnej, majątek ten przeszedł na własność Skarbu Państwa45.
Natomiast w przypadku placów i obszarów leżących w obrębie miasta
Tomaszów Mazowiecki, a należących do Ostrowskiego, nie zapadły
żadne decyzje co do ich przejęcia na własność Państwa. Ostrowski
korzystając z tego dokonywał licznych transakcji sprzedaży placów.
W tej sprawie interweniował E. Zieliński przewodniczący Miejskiej
Rady Narodowej w Tomaszowie Mazowieckim w Wydziale Prawnym
Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego. Urząd Ziemski odpowiedział, że
dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej nie pozbawia prawa dysponowania, sprzedaży placów. W mieście ponadto znajdowały się:
dawny pałac, dom mieszkalny i zabudowania gospodarczo-magazynowe, stanowiące własność hr. Ostrowskiego, za które pobierał on
czynsz dzierżawny46. W sprawie wypowiedziało się Ministerstwo
Rolnictwa i Reform Rolnych 27 lipca 1946 r. Ministerstwo komunikowało, że przepisy art. 2 dekretu z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu
reformy rolnej interpretować należy w ten sposób, że na równi z nieruchomościami ziemskimi, czyli nieruchomościami położonymi poza granicami
administracyjnymi miast winny być traktowane nieruchomości miejskie
o charakterze rolniczym47.
Niespełna kilka miesięcy później, na początku października, Departament Ekonomiczny Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, przy
okazji opiniowania problemu zwracania przedsiębiorstw przemysłowych znajdujących się na terenie majątków podlegających parcelacji, zajął stanowisko w sprawie pojęcia „nieruchomość ziemska”48.
W piśmie do Biura Prawnego Ministerstwa Przemysłu, stwierdził, że
Urzędu Ziemskiego w Łodzi, 27 lipca 1946 r., s. 150 (zob. również aneks, dokumenty
archiwalne, dok. 9).
45
AAN, MR i RR II, sygn. 1516, Pismo Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Tomaszowie Mazowieckim, op. cit., s. 155.
46 Ibidem.
47 AAN, MR i RR II, sygn. 1516, Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do
Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Łodzi, 27 lipca 1946 r., s. 150.
48 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Projekt opinii sporządzonej przez Departament
Ekonomiczny Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, październik 1946 r., s. 113
(zob. również aneks, dokumenty archiwalne, dok. 13).
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przedsiębiorstwa przemysłowe, które znalazły się na terenie nieruchomości ziemskich przejętych na zasadzie art. 2 dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, były to przedsiębiorstwa przemysłu rolnego,
jak gorzelnie, młyny, browary itp. i były prowadzone przez właścicieli nieruchomości ziemskiej, nie mogą być zwracane byłym właścicielom majątków ziemskich, którzy roszczą sobie do nich bezzasadnie
pretensje. W przypadkach, gdy przedsiębiorstwa te były prowadzone
przez osoby trzecie, na ziemi wydzierżawionej od właścicieli lub gdy
były to przedsiębiorstwa innych gałęzi przemysłu, niż przemysł rolny,
takie przedsiębiorstwa, zdaniem dyrektora Departamentu Ekonomicznego, powinny być zwrócone właścicielom49. Tezę swoją dyrektor oparł
na przepisach artykułu 6 dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej,
gdzie jest mowa o przejęciu przez ministra rolnictwa i reform rolnych
zarządu państwowego nad nieruchomościami ziemskimi oraz znajdującymi się na tych nieruchomościach przedsiębiorstwami przemysłu
rolnego50.
Stanowisko Departamentu Ekonomicznego w sprawie zakładów
przemysłowych znajdujących się w nieruchomościach ziemskich
przejętych na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej
ostro skrytykował Wydział Prawny Ministerstwa Rolnictwa i Reform
Rolnych 11 październiku 1946 r.51 W opinii jego prawników dekret
o przeprowadzeniu reformy rolnej stanowiąc w art. 2 ust. 1, iż wszystkie
nieruchomości ziemskie wymienione w punktach: b, c, d, e części pierwszej
niniejszego artykułu, przechodzą bezzwłocznie, bez żadnego wynagrodzenia w całości na własność Skarbu Państwa52, nie przewidywał żadnych
wyjątków od tej zasady, które by pozwoliły wyłączyć od przejęcia na
rzecz Skarbu Państwa poszczególne części tych nieruchomości, choćby
zajęte na cele nie związane gospodarczo z rolnictwem, w szczególności
zaś, znajdujące się na tych nieruchomościach zakłady przemysłowe, nie
będące przedsiębiorstwami przemysłu rolnego53. Pewne wątpliwości co
49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Opinia Wydziału Prawnego Gabinetu Ministra
Rolnictwa i Reform Rolnych, 11 października 1946 r., s. 112 (zob. również aneks,
dokumenty archiwalne, dok. 14).
52 Dekret PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, art. 2 ust. 1.
53 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Opinia Wydziału Prawnego Gabinetu Ministra
Rolnictwa i Reform Rolnych, op. cit., s. 112.
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do dalszych losów zakładów przemysłowych wprawdzie nastręczał
artykuł 6 dekretu, jednak stanowił on, że Minister Rolnictwa i Reform
Rolnych obejmuje niezwłocznie zarząd państwowy nad nieruchomościami
ziemskimi, wymienionymi w art. 2 wraz z budynkami i całym inwentarzem
żywym i martwym oraz znajdującymi się na tych nieruchomościach przedsiębiorstwami przemysłu rolnego54. Z artykułu 6 wyraźnie wynikało, iż
na Skarb Państwa przechodziły nieruchomości ziemskie w całości,
natomiast nie zostało sprecyzowane, pod czyj zarząd państwowy
przechodzą przedsiębiorstwa, które w momencie przejęcia nie były
klasyfikowane, jako należące do przemysłu rolnego. W opinii Wydziału
Prawnego Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, pomimo że
przepis ten nie wspomina o zarządzie nad innymi zakładami przemysłowymi, to nie stwarzał on wystarczających podstaw do uznania, iż
zakłady przemysłowe nie stanowiące przedsiębiorstw przemysłu rolnego,
a położone na nieruchomościach ziemskich przejętych na cele reformy
rolnej, zostały wyłączone od tego przejęcia. Wyjątek od ogólnej zasady
przejmowania nieruchomości ziemskich w całości musiałby być wprowadzony wyraźnie, a nie można go wyprowadzać z przepisu regulującego
jedynie kwestię zarządu, który może być interpretowany w ten sposób, że
zarząd nad pozostałymi przedsiębiorstwami znajdującymi się na nieruchomościach przejętych, należy do innych organów państwowych55.
Prawnicy Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych byli głęboko
przekonani, że nieruchomości ziemskie, które podpadały pod dekret
o przeprowadzeniu reformy rolnej przechodziły w całości na własność
Skarbu Państwa, bez wyjątków, gdyż wyjątek od ogólnej zasady przejmowania nieruchomości ziemskich w całości musiałby być wprowadzony
wyraźnie w dekrecie z 6 września 1944 r.56 Stosowana w tym czasie
praktyka odpowiadała opinii prawnej Ministerstwa Rolnictwa i Reform
Rolnych. Nieruchomości ziemskie były przejmowane w całości łącznie
z zakładami przemysłowymi, bez względu na ich charakter. Później

54 Dz.U. RP 1945, nr 3, poz. 13 (zob. również aneks, akty prawne i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 września 2008, akt prawny nr 4).
55 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Opinia Wydziału Prawnego Gabinetu Ministra Reform
i Reform Rolnych, op. cit., s. 112.
56 Ibidem.
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jedyne wątpliwości nastręczała kwestia, do jakich organów państwowych powinien należeć zarząd poszczególnych zakładów57.
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych do definicji prawnej
pojęcia „nieruchomość ziemska” powróciło pod koniec 1947 r.
Minister Rolnictwa, Jan Dąb-Kocioł w listopadzie 1947 r. w piśmie do
Przewodniczącego Głównej Komisji do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw wyjaśnił, co należy rozumieć pod pojęciem „nieruchomość
ziemska” w kontekście dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej58.
Minister uważał, że ustawodawca, używając określenia „nieruchomość ziemska” w art. 2 ust. 1 dekretu z 6 września 1944 r. miał na
myśli wszystkie nieruchomości, położone poza granicami miast59. Za
takim brzmieniem określenia użytego w dekrecie przemawiają
wyraźnie następujące okoliczności. Według pierwotnego tekstu art.
2 tego dekretu60 na cele związane z realizacją reformy rolnej zostały
przeznaczone nieruchomości ziemskie o charakterze rolniczym. Zdaniem
ministra: Otóż, gdyby przyjąć, że nie wszystkie nieruchomości poza granicami miast należą do nieruchomości ziemskich, to owo wyrażenie „nieruchomości ziemskie o charakterze rolniczym” byłoby pozbawione wszelkiej logiki61. Zupełnie nie byłoby wiadomo bowiem, co jest nieruchomością ziemską i co jest w szczególności nieruchomością ziemską
o charakterze rolniczym. Ustawodawca więc niewątpliwie posłużył się
tradycyjną terminologią, zastosowaną w przepisach prawa hipotecznego z 1818 r. (art. 162 ) rozróżniającą nieruchomości ziemskie i nieruchomości w miastach, czyli miejskie62. Minister zauważa, że identyczne
pojęcie nieruchomości ziemskiej zostało zresztą przyjęte w dekrecie
z 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarach Ziem
Odzyskanych i b. W. M. Gdańska. Wynika to z zestawienia artykułu
57 Ibidem.
58 AAN, MR i RR II, sygn. 1516, Odpowiedź ministra Rolnictwa i Reform Rolnych na
pismo przewodniczącego Głównej Komisji do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw
w Warszawie, listopad 1947 r., s. 133–134 (zob. również aneks, dokumenty archiwalne, dok. 15).
59 Ibidem, s. 133.
60 Dz.U. RP 1944, nr 4, poz. 17 (zob. również aneks, akty prawne i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 września 2008, akt prawny nr 2).
61 AAN, MR i RR II, sygn. 1516, Odpowiedź ministra Rolnictwa i Reform Rolnych na
pismo przewodniczącego, op. cit., s. 133.
62 Ibidem.
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1 i 2. W art. 1 dekretu jest mowa o „nieruchomościach ziemskich”,
natomiast w art. 2 o „nieruchomościach”, bez przymiotnika ziemskie,
położonych w granicach administracyjnych miast63. Podobnie jak
w przypadku dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, tu również
ma miejsce przeciwstawienie nieruchomości ziemskich, nieruchomościom miejskim.
Następnie minister powtarza przedstawione już stanowisko
Wydziału Prawnego swojego gabinetu: Z postanowień dekretu o reformie
rolnej wynika dalej, że nieruchomości ziemskie podlegające działaniu tego
dekretu, przechodzą na własność Skarbu Państwa bez żadnych wyłączeń
ze wszystkim tym co się na nich znajduje i co stanowi przynależność do
tej nieruchomości, jako własność b.[yłego] właściciela64. Z tego wynika,
że przedsiębiorstwa przemysłowe wszelkiego rodzaju, a więc nie tylko
o charakterze rolniczym, jeżeli tylko położone były na nieruchomościach ziemskich, podlegających działaniu dekretu o reformie rolnej,
przechodziły na własność Skarbu Państwa na mocy dekretu. W opinii
ministra Powyższej zasady nie narusza w niczym art. 6 dekretu, który
reguluje jedynie sprawę przejęcia zakładów przemysłu rolnego w administrację Ministerstwa Rolnictwa i R[eform] R[olnych], z czego wynika, że inne
przedsiębiorstwa przemysłowe, nie będące zakładami przemysłu rolnego,
które zostały przejęte na własność Państwa z mocy dekretu z dnia 6 IX
1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, jako położone na nieruchomościach ziemskich odpowiadających warunkom art. 2 tego dekretu – mogą
być przekazane w administrację innych właściwych resortów65. Podstawą
63 Artykuł 1 dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie
na obszarach Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska mówi, że Na
tworzenie gospodarstw rolnych i działek osadniczych oraz uzupełnienie gospodarstw
rolnych nieżywotnych przeznacza się na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego
Miasta Gdańska wszelkie nieruchomości ziemskie z wyjątkiem tych, które w dniu wejścia
w życie niniejszego dekretu stanowią własność osób fizycznych. Z kolei Artykuł 2 mówi:
Do zapasu ziemi, określonego w art. 1, mogą być w przypadkach gospodarczo uzasadnionych włączone nieruchomości lub ich części położone w granicach administracyjnych miast, z wyjątkiem tych, które w dniu wejścia w życie dekretu stanowią własność
osób fizycznych. W szczególności dotyczy to nieruchomości, które ze względu na swój
charakter mogą być celowo wykorzystane do produkcji rolnej. Dz.U. 1946, nr 49, poz.
279 (zob. również aneks, akty prawne i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
z 5 września 2008, akt prawny nr 6).
64 AAN, MR i RR II, sygn. 1516, Odpowiedź ministra Rolnictwa i Reform Rolnych na
pismo przewodniczącego, op. cit., s. 133.
65 Ibidem.
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prawną przejęcia tych przedsiębiorstw na własność Skarbu Państwa
zawsze był dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej. W związku z tym
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych uważało, że akcje zmierzające do powtórnego upaństwowienia przedsiębiorstw niemających
charakteru rolniczego, nie miały żadnego oparcia w postanowieniach
ustawy z 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej66. Biorąc pod uwagę powyższe
zasady, problem definicji przemysłu rolnego był aktualny dopiero
w momencie rokowań, mających na celu przekazanie odpowiednim
resortom przedsiębiorstw nierolniczych upaństwowionych na mocy
dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej67.
W podobnym duchu wypowiadało się Biuro Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej. Zdaniem Biura Kontroli w myśl art. 6
dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej nieruchomości ziemskie
przechodzą na cele reformy rolnej wraz z budynkami i całym inwentarzem żywym i martwym68. Natomiast pierwotna redakcja art. 2 ust. 1
dekretu, która brzmiała na cele reformy rolnej przeznaczone będą nieruchomości ziemskie o charakterze rolniczym, mogła stwarzać podstawy
do wyłączenia nieruchomości miejskich (placów, itp.). Jednak nowela
z 17 stycznia 1945 r. dokonując skreślenia słów o charakterze rolniczym dobitnie dała wyraz intencji ustawodawcy wywłaszczenia
dotychczasowych właścicieli z ich nieruchomości ziemskich wszelkiego rodzaju69. Tę intencję potwierdza również zawartość artykułu
17 dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Na jego mocy wywłaszczeni właściciele lub współwłaściciele nieruchomości ziemskich […]
mogą otrzymać samodzielne gospodarstwa rolne poza obrębem powiatu,
w którym znajduje się wywłaszczony majątek, wzgl. jeśli z tego prawa nie
skorzystają, będzie wypłacane im zaopatrzenie miesięczne w wysokości
urzędnika państwowego VI gr. Z tego wyraźnie wynika, że jeżeli ustawodawca chciał wyłączyć jakieś nieruchomości ziemskie z pod działania

66 Dz.U. RP 1946, nr 3, poz. 17.
67 AAN, MR i RR II, sygn. 1516, Odpowiedź ministra Rolnictwa i Reform Rolnych na
pismo przewodniczącego, op. cit., s. 133–134.
68 AAN, MR i RR II, sygn. 1516, Opinia Biura Kontroli przy Prezydium Krajowej
Rady Narodowej, 10 lipca 1946 r., s. 132.
69 Ibidem.
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dekretu, nie przyznawałby innego gospodarstwa poza obrębem powiatu,
ani uposażenia urzędnika VI grupy70.
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych było wierne wypracowanemu stanowisku w kwestii, co należy rozumieć pod pojęciem
„nieruchomość ziemska”, również w latach późniejszych. Przykładem
tutaj jest sprawa Zakładów Ceramicznych w Szówsku pow. Jarosław.
Włodzimierz Czartoryski zamieszkały w Jarosławiu złożył w grudniu
1948 r. odwołanie do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych
przeciwko orzeczeniu wojewody rzeszowskiego z 22 listopada 1948 r.
w przedmiocie przejęcia na cele reformy rolnej wymienionych w tym
orzeczeniu nieruchomości (L.UR/PARC/II/3/37/48)71. Wojewoda
rzeszowski postanowił w nim o przejęciu na cele reformy rolnej,
cegielni i kaflarni w Szówsku, położonych na parcelach o łącznej
powierzchni 38 ha, stanowiących własność zmarłego Witolda Czartoryskiego. Przejecie tych nieruchomości nastąpiło 25 listopada 1948 r.72
Włodzimierz Czartoryski sprzeciw wobec tego orzeczenia uzasadniał
tym, że nieruchomość zajęta przez zakład przemysłowy nie może być
uznana za nieruchomość ziemską, podobnie jak nie jest nieruchomością miejską, a przecież dekret o reformie rolnej wyraźnie mówi,
iż na cele reformy rolnej przejęte będą „nieruchomości ziemskie”.
Natomiast zarówno cytowany dekret, jak i rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych nie obejmują wszelkiego przemysłu,
lecz wyraźnie jedynie przemysł rolny i to związany z rolnictwem
i tylko ten przemysł podpada pod działanie dekretu. Następnie Czartoryski uzasadnia dlaczego cegielnię z kaflarnią należy uznać za zakłady
przemysłowe, kompletnie niezwiązane z gospodarką rolną73.
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych, Departament Przebudowy Ustroju Rolnego w piśmie z 14 grudnia 1948 r. skierowanym
do Urzędu Wojewódzkiego Działu Rolnictwa i Reform Rolnych
w Rzeszowie, wyjaśniało, że zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt. e
dekretu z dnia 6 IX 1944 r. nieruchomości ziemskie, stanowiące własność
70 Ibidem.
71
AAN, MR i RR II, sygn. 1518, Odwołanie Włodzimierza Czartoryskiego od
decyzji Wojewody Rzeszowskiego, 2 grudnia 1948 r., s. 268–271 (zob. również aneks,
dokumenty archiwalne, dok. 19).
72 Ibidem, s. 268.
73 Ibidem, s. 268–269.
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osób fizycznych lub prawnych, jeśli ich rozmiar łączny przekracza
100 ha powierzchni ogólnej, względnie 50 ha użytków rolnych na terenach
województw centralnych przechodzą bezzwłocznie na własność Skarbu
Państwa w całości, a zatem ze wszystkiem, co się znajduje w ich granicach
hipotecznych, bez żadnego wyłączenia. Art. 6 dekretu wyraźnie stwierdza,
że Ministerstwo Rolnictwa i RR obejmuje zarząd nad nieruchomościami
ziemskimi wraz ze znajdującymi się na nich nieruchomościami przemysłu
rolnego74. Stanowisko o przejęciu przedsiębiorstw przemysłu rolnego
z mocy dekretu z 6 września 1944 r. i uznanie ich za przedsiębiorstwa
(zakłady) przemysłu rolnego znajdowało potwierdzenie w uchwale
Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z 25 czerwca 1948 r.,
nr 13/4875.
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych 27 kwietnia 1949 r.,
po rozpoznaniu sprawy z odwołania Włodzimierza Czartoryskiego
od orzeczenia Wojewody Rzeszowskiego z 22 listopada 1948 r. na
podstawie art. 2 ust. 1, pkt e i artykułu 6 dekretu PKWN z 6 września
1944 r., w trybie paragrafu 5 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych z 1 marca 1945 r.76 i na
mocy artykułu 1 i 3 dekretu z 12 sierpnia 1946 r. o zespoleniu urzędów
ziemskich z władzami administracji ogólnej (Dz.U. RP 1946, nr 46, poz.
248) i artykułów 72, 73, 75, 76, 78, 80 i 93 rozporządzenia Prezydenta
RP z 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym (Dz.U. RP, nr
36, poz. 341) postanowił orzeczenie Wojewody z 22 listopada 1948 r.
utrzymać w mocy. Orzeczenie to było ostateczne w administracyjnym
toku77. Minister Rolnictwa zgodził się ze stanowiskiem wojewody,
że przedmiotowe parcele wymienione pkt 1, 2, 3, 4 i 5 orzeczenia
o łącznym obszarze 38,1583 ha stanowiące własność Witolda Czartoryskiego, a będące w posiadaniu Włodzimierza Czartoryskiego
przeszły na mocy art. 2, ust. 1, pkt e dekretu z 6 września 1944 r.
74 AAN, MR i RR II, sygn. 1518, Odpowiedź Departamentu Przebudowy Ustroju
Rolnego Ministerstwa Rolnictwa i Reformy Rolnej na pismo Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie, 14 grudnia 1948 r., s. 276–277 (zob. również aneks, dokumenty archiwalne, dok. 18).
75 Ibidem, s. 277.
76 Dz.U. RP 1945, nr 10, poz. 51 (zob. również aneks, akty prawne i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 września 2008, akt prawny nr 5).
77 AAN, MR i RR II, sygn. 1518, Orzeczenie ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, 27
kwietnia 1949 r., s. 264 (zob. również aneks, dokumenty archiwalne, dok. 20).
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na własność Skarbu Państwa, gdyż Witold Czartoryski był zarazem
właścicielem innych nieruchomości ziemskich, które ze względu na
obszar zostały przejęte na cele reformy rolnej, przy czym wymienione parcele wchodziły w skład tych nieruchomości, a cegielnia
i zakłady ceramiczne stanowiły obiekty przemysłu rolnego. Z akt
sprawy wynikało, że Witold Czartoryski był właścicielem nieruchomości ziemskich w Pełkiniach i innych, które zostały przejęte na cele
reformy rolnej, ze względu na obszar, który przekraczał 100 ha pow.
ogólnej. Parcele objęte orzeczeniem wchodziły w skład tych nieruchomości. Zresztą stanowiły one również nieruchomość ziemską, gdyż
znajdowały się w obrębie wsi Szówsko, a więc poza granicami administracyjnymi miasta. Minister wyjaśniał, iż nieruchomości ziemskie
w rozumieniu artykułu 2 dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej
są bowiem nieruchomościami położonymi poza granicami administracyjnymi miast, a w miastach nieruchomości o charakterze rolniczym. Następnie minister dodawał: Nier.[uchomości] ziemskie stanowiące własność osoby fizycznej, jeżeli ich rozmiar łączny przekracza 50 ha
użytków rolnych lub 100 ha pow. ogólnej przechodzą zgodnie z art. 2, ust.
1, pkt e w całości na własność Skarbu Państwa, a zatem ze wszystkim co
się znajduje w ich granicach hipotecznych bez wyłączenia78. W związku
z tym minister stwierdza, że zakłady Ceramiczne w Szówsku zapisane
do rejestru handlowego przy Sądzie w Przemyślu stanowiące własność
Witolda Czartoryskiego, znajdujące się na nier.[uchomościach] ziemskich
objętych orzeczeniem I instancji, a należących do tegoż Czartoryskiego
– przeszły na własność Skarbu Państwa z mocy art. 2, ust. 1, pkt. e tym
bardziej, że stanowią przedsiębiorstwo przemysłu rolnego, nad którym
zarząd obejmuje Minister Rolnictwa i RR stosownie do art. 679. Stanowisko to znajdowało potwierdzenie w uchwale Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z 25 czerwca 1948 r., nr 13/48. Ponadto
ministerstwo wyjaśniało, że wywody zawarte w uzasadnieniu wymienionego orzeczenia dotyczą wyłącznie konkretnej sprawy i są zgodne
ze stanowiskiem zajmowanym przez ministerstwo. Ministerstwo
uważało, że w granicach administracyjnych miast podlegają przejęciu
na mocy dekretu z 6 września 1944 r. na własność Państwa nieruchomości o charakterze rolniczym, względnie nieruchomości stanowiące
78
79

Ibidem.
Ibidem.
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własność osób wywłaszczonych z innych nieruchomości ziemskich na
mocy art. 2, ust. 1, pkt e dekretu, o ile nieruchomości te były gospodarczo związane z nieruchomościami przejętymi na cele reformy
rolnej80.
* *
*
Z poczynionych w trakcie badań ustaleń jednoznacznie wynika,
że pod pojęciem „nieruchomości ziemskiej” używanym w dekrecie
o przeprowadzeniu reformy rolnej, rozumiano wszystkie nieruchomości znajdujące się poza granicami administracyjnymi miast, a nie
wyłącznie nieruchomości ziemskie o charakterze rolniczym; jeżeli
tylko powierzchnia nieruchomości ziemskiej przekraczała normy
obszarowe (dla Polski centralnej 50 ha użytków rolnych lub 100 ha
całkowitej powierzchni), to dekret dawał podstawę do wywłaszczenia całości gruntu i zabudowań właściciela, w tym również parku
i budynków mieszkalnych.
Zasadniczą kwestią jest, czy powyższe znaczenie pojęcia „nieruchomości ziemskiej” miało źródło w dotychczasowym prawie, z którym
zgadzali się również właściciele nieruchomości ziemskich, przejętych przez Państwo na podstawie dekretu PKWN z 6 września 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej. Odpowiedzi na to kolejne pytanie
badawcze postarają się dostarczyć kolejne rozdziały.

80 AAN, MR i RR II, sygn. 1518, Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, 1950 r., s. 255 (zob. również aneks, dokumenty archiwalne, dok. 21).
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2. POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE
TOCZĄCE SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH
PODPADANIA MAJĄTKU WŁAŚCICIELI ZIEMSKICH
POD PRZEPISY DEKRETU PKWN
Ze względu na rozumienie statusu „nieruchomości ziemskiej”
w okresie realizacji dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej i współcześnie w literaturze naukowej, jak i w popularnej komunikacji tego
problemu, jest poważny rozdźwięk, przyczyniający się do generowania
roszczeń byłych właścicieli ziemskich wobec współczesnego Państwa
Polskiego. W rozdziale tym zostaną przedstawione przypadki postępowań administracyjnych toczących się w II połowie lat 40. XX wieku
w sprawach dotyczących podlegania pod przepisy dekretu PKWN
o przeprowadzeniu reformy rolnej nieruchomości nacjonalizowanych
na jego podstawie, których jedną ze stron byli właściciele ziemscy. Są to
przypadki, które wskażą na praktykę rozumienia pojęcia „nieruchomości ziemskiej” według ówczesnej wykładni. Badania podjęte w tym
zakresie umożliwiły również udzielenie odpowiedzi na kilka podstawowych pytań zasygnalizowanych we wstępie: czy w momencie realizacji dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej właściciele ziemscy
mogli się odwołać od decyzji administracyjnych upaństwawiających
ich nieruchomości, czy też panowało całkowite bezprawie i zostali
oni pozbawieni tej możliwości; jeżeli odwołania miały miejsce, to co
było ich przyczyną i jaki miały one charakter oraz skutek; czy przyjęta
przez Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych, definicja prawna
„nieruchomości ziemskiej”, traktująca majątek ziemski, jako całość
gruntu i zabudowań właściciela, w tym również parku i budynków
mieszkalnych, była w tym czasie kwestionowana przez wywłaszczonych właścicieli ziemskich.
Przywołane odwołania zostały pogrupowane według przyczyny ich
składania oraz charakteru, jaki został im nadany przez władze administracyjne.
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2.1. Dekret o realizacji reformy rolnej w kontekście
nieruchomości miejskiej
Wojewódzki Urząd Ziemski (WUZ) w Warszawie w orzeczeniu
z 10 lipca 1946 r. uznał, że nieruchomość „Folwark Sulima A” i „Grunty
Sulima” położone w gminie Sochaczew, będące własnością Jerzego,
Leonarda, Stefana i Alicji Garbolewskich, o obszarze 24 ha nie podlega
przepisom dekretu PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu
reformy rolnej1. WUZ, wydając taką decyzję powołał się na okoliczność,
że nieruchomość „Folwark Sulima A” i „Grunty Sulima”, jako przyłączone do miasta Sochaczew, stanowiły w związku z tym nieruchomość
miejską. Minister R i RR stanowisko WUZ w Warszawie uznał za błędne,
uważając, że pojęcie nieruchomości ziemskiej w rozumieniu dekretu
o przeprowadzeniu reformy rolnej mogło również obejmować grunty
położone w granicach administracyjnych miast. Włączenie nieruchomości w obręb granic administracyjnych miasta oraz formalne
przeznaczenie terenu w 1928 r. na działki budowlane nie mogło
decydować o tym, czy nieruchomość podpada pod działanie dekretu.
Decydującym momentem w tej sprawie był fakt, że w chwili działania
dekretu, nieruchomość ta miała charakter rolniczy2. Przeprowadzenie
bowiem reformy rolnej obejmowało między innymi zarezerwowanie
odpowiednich terenów pod rozbudowę miast i koloni mieszkalnych
(art. 1 pkt e i art. 15 dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej)3. Fakt
uregulowania statusu majątku jednego właściciela w kilku księgach
hipotecznych nie mógł mieć wpływu na przejęcie tego majątku na cele
reformy rolnej. O jego przejęciu decydował tylko ogólny obszar nieruchomości ziemskich, przekraczających 50 ha użytków rolnych, przypadających na konkretnego właściciela4. W tym przypadku ogólny obszar
nieruchomości ziemskich, folwarku „Sulima A” na mocy świadectwa
wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie z 23 grudnia 1941 r.
wynosił 716 mórg. W związku z tym minister orzekł, że orzeczenie
1 AAN, MR i RR II, sygn. 1517, Orzeczenie Ministra R i RR, 7 sierpnia 1947 r.,
s. 140–141 (zob. również aneks, dokumenty archiwalne, dok. 11).
2 Ibidem, s. 140.
3 Dz.U. RP 1945, nr 3, poz. 13.
4 AAN, MR i RR II, sygn. 1517, Orzeczenie …, s. 140–141.

36

Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Warszawie z 10 lipca 1946 r. w tej
sprawie zostało podjęte bez dostatecznej podstawy prawnej. I dlatego,
zgodnie z art. 101 punkt 1 b rozporządzenia Prezydenta RP z 22 marca
1928 r. o postępowaniu administracyjnym, zostało uchylone5.
Kolejna sprawa dotyczyła Romana Sanguszki. Jego generalny
pełnomocnik, Antoni Skiba, złożył do ministra R i RR odwołanie
od orzeczenia Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego Wydziału R
i RR z 14 lipca 19496, w którym zarzucał Urzędowi Wojewódzkiemu,
że nie uwzględnił jego wniosku, iż realności: 204 gminny kataster
Grabówka; 159 i 271 gminny kataster Zabłocie; 261, 418, 419, 434
gminny kataster Strusino; księgi gruntowej prowadzonej przy Sądzie
Okręgowym w Tarnowie nie podpadają pod działanie przepisu art. 2
ust. 1 pkt e dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Pełnomocnik
wyjaśniał, że wszystkie przedmiotowe realności nie wchodziły nigdy
w skład nieruchomości ziemskiej Gumniska, lecz stanowiły zawsze i dotąd
stanowią odrębne realności miejskie, posiadające odrębne księgi gruntowe
miejskie7. Minister stanowisko Skiby uznał za bezzasadne, gdyż jego
zdaniem pod działanie art. 2 ust. 1 pkt e dekretu z 6. 9. 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej podpadają nieruchomości ziemskie, położone
poza granicami administracyjnymi miast o obszarze 50 ha użytków
rolnych, względnie 100 ha powierzchni ogólnej, bez względu na posiadany charakter oraz nieruchomości położone w granicach administracyjnych miast o charakterze rolniczym8. Minister przypomniał przy tym,
iż zostało ustalone, że przedmiotowe realności posiadają charakter
rolniczy. W związku z tym orzekł, że realności prowadzone przy Sądzie
Okręgowym w Tarnowie: 204 gminny kataster Grabówka; 159 i 271
gminny kataster Zabłocie; 261, 418, 419, 434 gminny kataster Strusino,
jako stanowiące własność Romana Sanguszki, który był równocześnie
właścicielem nieruchomości ziemskiej Gumniska, przejętej już na cele
reformy rolnej, przeszły również na własność Skarbu Państwa na cele

5 Dz.U. RP 1928, nr 36, poz. 341; AAN, MR i RR II, sygn. 1517, Orzeczenie…, s. 141.
6 AAN, MR i RR II, sygn. 1519, Orzeczenie Ministra R i RR, 26 czerwca 1950 r.,
s. 81–82.
7 Ibidem, s. 81.
8 Ibidem.
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reformy rolnej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt e dekretu PKWN z 6 września
1944 r. o przeprowadzeniu reformy9.

2.2. Odwołania w związku ze stanowiskiem właścicieli
o nieprzekraczaniu areału nieruchomości zgodnie
z kryteriami dekretu o reformie rolnej
Lesław Sokołowski, Irena Porembalska i Olga Piotrowska odwołali
się od orzeczenia Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Przemyślu
z 31 grudnia 1946 r., w którym WUZ uznał majątek Nehrybka – Sielec –
Łuczyce położony w pow. przemyskim i stanowiący własność wymienionych, jako podlegający przepisom art. 2, ust. 1, punkt e dekretu
o przeprowadzeniu reformy rolnej10. WUZ wydał takie rozporządzenie kierując się § 5 rozporządzenia Ministra R i RR określającym, iż: Orzekanie w sprawach, czy dana nieruchomość podpada pod
działanie przepisów art. 2 ust. (1) pkt. e należy w I instancji do kompetencji wojewódzkich urzędów ziemskich. Od decyzji wojewódzkiego urzędu
ziemskiego służy stronom prawo odwołania za pośrednictwem tegoż
urzędu w ciągu 7 dni, licząc od dnia następnego po doręczeniu decyzji, do
Ministra R i RR11.
Właściciele jako główne powody odwołania wskazali, że: przedłożone przez referat pomiarów starostwa powiatowego w Przemyślu
wyciągi katastralne nie odpowiadały stanowi faktycznemu; stały
w sprzeczności z aktem działu z 12 maja 1920 r. oraz obejmowały
parcele, które nigdy nie były własnością ani w posiadaniu wyżej wymienionych osób. W związku z tym Lesław Sokołowski, Irena Porembalska i Olga Piotrowska zaproponowali przeprowadzenie pomiarów
gruntu przez biegłego mierniczego12. Jednak na rozprawie 28 grudnia
1946 r. odwołujący się nie potrafili udowodnić swoich zastrzeżeń,
9 Ibidem.
10 AAN, MR i RR II, sygn. 1517, Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Rzeszowie,
14 lutego 1947 r., s. 303 (zob. również aneks, dokumenty archiwalne, dok. 24); AAN,
MR i RR II, sygn. 1517, Orzeczenie Ministra R i RR, 30 października 1948 r., s. 302 (zob.
również aneks, dokumenty archiwalne, dok. 25).
11 Dz.U. RP 1945, nr 10, poz. 51.
12 AAN, MR i RR II, sygn. 1517, Pismo Wojewódzkiego…, op. cit., s. 303.
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co do nieścisłości wykazów katastralnych. W związku z tym WUZ
w Rzeszowie uznając, że załączone wykazy stanowią dowód zupełny
oraz traktując żądanie odwołujących się, przeprowadzenia pomiaru
przez biegłego mierniczego, jako grę na zwłokę, wniósł do ministra R
i RR o odrzucenie wniesionego odwołania13. Minister po zapoznaniu
się z odwołaniem Lesława Sokołowskiego, Ireny Porembalskiej i Olgi
Piotrowskiej postanowił orzeczenie byłego Wojewódzkiego Urzędu
Ziemskiego w Rzeszowie utrzymać w mocy14. Swoją decyzję uzasadnił
tym, że: według poświadczeń hipotecznych znajdujących się w aktach
sprawy nieruchomość ziemska Nehrybka – Sielec – Łuczyce stanowiąca własność Jana Bielawskiego, po jego śmierci w 1917 r. przeszła
na jego ustawowych spadkobierców. W 1920 r. dokonany został prawny
podział tej nieruchomości pomiędzy spadkobierców. Z arkusza posiadłości gruntowej wynikało, że Lesław Sokołowski posiadał obszar
65,23 ha, Olga Piotrowska 57,86 ha, a Irena Porembalska 60,05 ha.
W toku akcji parcelacyjnej po II wojnie światowej nieruchomość ta
została przejęta na rzecz Skarbu Państwa i przekazana w zarząd
Państwowych Nieruchomości Ziemskich. Byli właściciele zwrócili się
do władz ziemskich o wyłączenie tej nieruchomości spod działania
dekretu. WUZ w Rzeszowie uznał iż nieruchomość ta podlega w całości
dekretowi, gdyż jak wynikało z arkusza posiadłości gruntowej, każda
z wydzielonych prawnie części tej nieruchomości posiadała ponad
50 ha15 użytków rolnych. Następnie minister przedstawił wywody
skargi odwoławczej. Apelanci uważali, że wyciągi katastralne znajdujące się w aktach sprawy, nie odzwierciedlają faktycznego stanu na
gruncie, są przy tym sprzeczne z danymi zawartymi w akcie działu
nieruchomości z 1920 r. Zatem w tym stanie rzeczy bez dokonania
pomiarów na gruncie nie można podjąć tak ważnej decyzji i wobec
tego zaskarżone orzeczenie podlega uchyleniu i sprawa powinna
zostać skierowana celem dokonania pomiarów zgodnie z przepisami § 6 rozporządzenia Ministra R i RR z 1 marca 1945 r. w przedmiocie wykonania dekretu o reformie rolnej: § 6. Strona, ubiegająca się
o uznanie, że dana nieruchomość jest wyłączona spod działania postano13 Ibidem.
14 AAN, MR i RR II, sygn. 1517, Orzeczenie Ministra R i RR, 30 października ..., op.
cit., s. 302.
15 Ibidem.
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wień zawartych w art. 2 ust. (1) pkt. e), winna przedłożyć wojewódzkiemu
urzędowi ziemskiemu dowody, stwierdzające dokładny obszar tej nieruchomości z wyszczególnieniem użytków każdego rodzaju, a w braku takich
dowodów zwrócić się do wojewódzkiego urzędu ziemskiego o sporządzenie dowodów pomiarowych na swój koszt16. Przedstawione wywody
apelantów minister uznał za chybione. Powołany przepis dotyczył tych
przypadków, kiedy nie zachowały się żadne dowody. W tej sprawie, to
nie miało miejsca. Wyciągi katastralne, na których oparł swoją decyzję
urząd ziemski, wobec nieprzedłożenia kontrdowodów stwierdzających
zmiany w posiadaniu, stanowiły dowód dostateczny dla stwierdzenia
ilości użytków rolnych w każdej części podzielonej nieruchomości17.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia minister stwierdził, że należy
uznać zaskarżone orzeczenie za powzięte słusznie, a jako takie, należy
utrzymać w mocy, zaś odwołanie, jako nieuzasadnione należy oddalić18.

2.3. Postępowania w związku z brakiem zezwolenia
władz ziemskich na przeniesienie własności
nieruchomości ziemskiej na inny podmiot
Ramy regulacji prawnych dotyczących obrotu nieruchomościami
ziemskimi w Polsce międzywojennej powstały już na początku
istnienia Państwa19. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z 1 września 1919 r. normującym przenoszenie własności nieruchomości ziemskich20 umowy o przeniesieniu
prawa własności nieruchomości ziemskich wymagają dla swej ważności
poprzedniego zezwolenia władzy państwowej21. Zmiany tytułu własności
dokonane z pominięciem lub niezgodnie z decyzją właściwej władzy
16 Dz.U. RP 1945, nr 10, poz. 51.
17 AAN, MR i RR II, sygn. 1517, Orzeczenie Ministra R i RR, 30 października ..., op.
cit., s. 302.
18 Ibidem.
19 Szerzej zob. M. Kłusek, Ocena ważności sprzedaży nieruchomości ziemskich
w Generalnym Gubernatorstwie na przykładzie wilanowskiej nieruchomości ziemskiej,
„Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy” 2013, nr 4, s. 47–60.
20 Dz.U. RP 1919, nr 73, poz. 428.
21 Ibidem, art. 1.
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były nieważne22. Udzielanie zezwoleń należało do okręgowych urzędów
ziemskich23. Po połączeniu w lutym 1932 r. Ministerstwa Reform
Rolnych z Ministerstwem Rolnictwa i Dóbr Państwowych w jedno
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych kierowanie okręgowym
urzędem ziemskim powierzone zostało wojewodzie24. Następnie
od 1934 r. uprawnienia i obowiązki okręgowych urzędów ziemskich
zostały przejęte przez wydziały rolnictwa urzędów wojewódzkich25.
Minister R i RR na podstawie art. 2 ust. 1 dekretu PKWN z 6 września
1944 r. i artykułu 1 rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów
z 1 września 1919 r. normujących przenoszenie własności nieruchomości ziemskich26, a także artykułu 101 ust. 1 lit. b rozporządzenia
Prezydenta RP z 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym
(Art. 101. 1, Władza nadzorcza może w trybie nadzoru uchylić z urzędu
bądź z własnej inicjatywy, bądź na skutek zażalenia, jako nieważną każdą
decyzję, która: b) wydana została bez jakiejkolwiek podstawy prawnej)27,
w styczniu 1949 r. postanowił: 1) orzeczenie Wojewódzkiego Urzędu
Ziemskiego z 20 marca 1947 r. (nr I. 318/47. Pr.) z urzędu uchylić;
2) uznać, że nieruchomość ziemska Mysiadło o obszarze 74,9 ha,
w tym 72,4 ha użytków rolnych, własność Ryszarda Eisele, położona
w gminie Iwiczna, pow. warszawskiego, podlega przejęciu na cele
reformy rolnej28.
Minister swoją decyzję uzasadnił następująco: WUZ w Warszawie
orzeczeniem z 20 marca 1947 r. (nr I. 318/47. Pr.) uznał, że nieruchomość ziemska „Osada Mysiadło nr 2” gminy Iwiczna, pow. warszawskiego, własność Henryka Eisele o obszarze ogólnym 29,9 ha, w tym
29,3 ha użytków rolnych oraz nieruchomość ziemska „Osada Mysiadło
nr 3” gminy Iwiczna, pow. warszawskiego, własność Ryszarda Eisele
o obszarze ogólnym 45,4 ha, w tym 42,9 ha, nie podlega pod działanie
przepisu art., 2 ust. 1 pkt e dekretu PKWN z 6 września o przeprowa22 Ibidem, art. 8.
23 Ibidem, art. 9.
24 Dz.U. RP 1932, nr 19, poz. 129.
25 Dz.U. RP 1933, nr 85, poz. 635.
26 Dz.U. RP 1919, nr 73, poz. 428.
27 Dz.U. RP 1928, nr 36, poz. 341.
28 AAN, MR i RR II, sygn. 1518, Orzeczenie Ministra R i RR, 15 stycznia 1949 r.,
s. 2–3.
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dzeniu reformy rolnej. WUZ orzeczenie swoje oparł na: świadectwie
Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Warszawie z 8 stycznia
1947 r., odpisie z wypisu z akt notarialnych Hipolita Chludzińskiego,
planach i rejestrach pomiarowych. Minister uznał, że stanowisko WUZ
w Warszawie jest sprzeczne z art. 1 rozporządzenia tymczasowego
Rady Ministrów z 1 września 1919 r. normującego przenoszenie prawa
własności nieruchomości ziemskich. Akt notarialny z 16 sierpnia
1939 r., jako sporządzony bez zezwolenia władzy państwowej nie
przeniósł prawa własności obszaru 29,9 ha z nieruchomości ziemskiej
Mysiadło na Henryka Eisele. W związku z tym właścicielem całej
nieruchomości ziemskiej Mysiadło o obszarze 74,9 ha, w tym 72,2 ha
użytków rolnych dalej pozostawał Ryszard Eisele29.
Z tych względów, według ministra R i RR należało uznać, że orzeczenie
Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Warszawie z dnia 20 marca 1947 r.
zostało wydane wbrew art. 2, ust. 1 pkt. e dekretu z dnia 6. 9. 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej i wbrew art. 1 rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z dnia 1 września 1919 r., normującego przeniesienie prawa własności nieruchomości ziemskiej30. W związku z tym
zgodnie z artykułem 101 ust. 1 lit. b rozporządzenia Prezydenta RP
z 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym należało orzec
jak w sentencji31.
Minister podejmując decyzję, że nieruchomość ziemska Mysiadło
o obszarze 74,9 ha, w tym 72,4 ha jest własnością Ryszarda Eisele
i podlega przejęciu na cele reformy rolnej, za nieistotne uznał stanowisko Wydziału Prawnego MR i RR z 6 grudnia 1947 r. w tej sprawie32.
Według Wydziału Prawnego udzielenie odpowiedzi, czy nieruchomość
ziemska „osada Mysiadło” przeszła na własność Państwa, czy też nie,
było możliwe po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego, czy przeniesienie prawa własności nieruchomości następuje na podstawie samej
umowy, zawartej w formie aktu notarialnego, czy też dopiero przez
wpis prawa własności do księgi wieczystej. Wskazówkę do rozwiązania
29 Ibidem, s. 2.
30 Ibidem, s. 2–3.
31 Dz.U. RP1928, nr 36, poz. 341.
32 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Opinia Wydziału Prawnego Departamentu Ogólnego
Ministerstwa R i RR, 6 grudnia 1947 r., s. 271–272 (zob. również aneks, dokumenty archiwalne, dok. 26).
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tej kwestii stanowił wyrok Sądu Najwyższego nr 136/1922. Z wyroku
wynikało, że zasada, w myśl której sam tytuł nabycia przenosi prawo
własności na nabywcę, wyrażona w art. 711 i 1138 Kodeksu Cywilnego
(KC), a przyjęta przez Kodeks Zobowiązań (KZ) w art. 294 i 299 § 1
zmieniona została w prawie hipotecznym z 1918 r., tylko o tyle, o ile
wymagało tego przeprowadzenie w przyjętych w ustawie hipotecznej
zasad pierwszeństwa praw rzeczowych i jawności hipotecznej.
W związku z tym, nie należało rozumieć w sensie ścisłym (teoretycznym) art. 5 hip. uzależniającego możliwość rozporządzania
własnością dóbr nieruchomych, względnie innymi prawami rzeczowymi przez czynności hipoteczne od wciągnięcia tytułu nabycia do
księgi hipotecznej oraz art. 11 hip. Art. 5 i 11 powinno się interpretować
w ten sposób, że wymienione w nich tytuły nabycia przed wciągnięciem do ksiąg hipotecznych nie dają podstawy do akcji windykacyjnej
przeciwko trzecim, którzy polegając na wykazie hipotecznym, prawa
rzeczowe w dobrej wierze nabyli33.
Opierając się na tym wywodzie, Wydział Prawny MR i RR stwierdził w tej sprawie, że umowa kupna sprzedaży zawarta 16 sierpnia
1939 r. w formie aktu notarialnego przeniosła prawo własności osady
Mysiadło nr 2 z Ryszarda Eisele na jego brata Henryka Eisele, niezależnie od tego, czy nastąpiło przepisanie tytułu własności w księgach
na nabywcę, czy też nie nastąpiło. W związku z tym w dniu wejścia
w życie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, tj. 13 września
1944 r., osada Mysiadło nr 2 nie stanowiła już własności Ryszarda
Eisele i nie mogła być wliczona w całość jego majątku w rozumieniu
art. 2 ust.1 pkt e dekretu PKWN. W konsekwencji nie mogła zostać
uznana za nieruchomość, która przeszła na własność Skarbu Państwa.
Fakt, iż obie nieruchomości ziemskie, stanowiące własność Ryszarda
Eisele i własność Henryka Eisele, pod nieobecność Henryka Eisele były
administrowane jednolicie, czyli stanowiły jedną całość gospodarczą,
nie miało istotnego znaczenia w tej sprawie. Art. 2 ust. 1 pkt e dekretu
stoi na gruncie własności względnie współwłasności, a nie jednolitego
gospodarstwa34.
Ponadto Wydział Prawny skrytykował decyzję Wojewódzkiego
Urzędu Ziemskiego, który sprzedaż nieruchomości ziemskiej przez
33
34

Ibidem, s. 271.
Ibidem, s. 271–272.
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Ryszarda Eisele Henrykowi Eisele, uznał za dział. Dział zachodził w niektórych przypadkach darowizny w rozdziale przy podziale
majątku spadkowego i w ogóle przy wyjściu ze współwłasności.
Działem natomiast nie była sprzedaż35.
Stanowisko Wydziału Prawnego, niestety, jak zostało już
wspomniane nie uchroniło nieruchomości ziemskiej Mysiadło przed
przejęciem jej na cele reformy rolnej na podstawie decyzji Ministra R
i RR.
Kolejny przykład, w którym niedopełnienie wymogów zawartych
w art. 1 rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z 1919 r. zadecydowało o przejęciu nieruchomości ziemskiej na cele reformy rolnej,
stanowił majątek Kruszewo. WUZ w Warszawie 24 maja 1945 r. uznał,
że działki ziemi: 1) oznaczona na planie podziału majątku „Kruszewo
lit. B” nr 1 o powierzchni 48,6 ha stanowiąca własność Józefy Gąseckiej; 2) oznaczona na planie nr 2 o powierzchni 12,1 ha stanowiąca własność Teodozji Kamińskiej; 3) oznaczona na planie nr 3
o powierzchni 11,9 ha stanowiąca własność Marii i Janiny Wojtulewicz; 4) oznaczona na planie nr 4 o powierzchni 11,8 ha stanowiąca
własność Leszka i Tadeusza Wojtulewicz nie podlegają parcelacji.
WUZ w Warszawie orzeczenie swoje oparł na planie i rejestrze pomiarowym sporządzonym w 1938 r.36 Minister R i RR orzekł, że orzeczenie
wydane w tej sprawie przez WUZ w Warszawie jest sprzeczne z przepisami prawnymi, a przede wszystkim z art. 1 rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z 1 września 1919 r. W 1938 r. spadkobiercy
Rajmunda i Michaliny małżonków Wojtulewicz jakoby dokonali
podziału prawnego przedmiotowej nieruchomości. Na dowód, że
podział nieruchomości został przeprowadzony, strona powołała się
na plan i rejestr pomiarowy. W opinii ministra, plan i rejestr pomiarowy nie stanowiły dowodu na dokonanie działu prawnego. Przede
wszystkim strony nie udowodniły, że uzyskały zezwolenie na dział
nieruchomości ziemskiej „Kruszewo lit. B” wymagane przez art. 1
rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z 1919 r. W związku
z tym WUZ w Warszawie powinien orzec, że nieruchomość ziemska
35 Ibidem, s. 272.
36 AAN, MR i RR II, sygn. 1518, Orzeczenie Ministra R i RR, 19 września 1949 r.,
s. 125.
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„Kruszewo lit. B” o powierzchni 84 ha 49 ary w tym ponad 50 ha
użytków rolnych ulega przejęciu na cele reformy rolnej37.
Podobnie za nieważne zostało uznane nabycie własności
dokonane po 1 września 1939 r. przez Jana i Helenę Wawrzonek. WUZ
w Lublinie orzeczeniem z 30 września 1945 r. uznał, że działka gruntu
o powierzchni 36,4 ha, nabyta przez nich 14 lipca 1944 r. z nieruchomości ziemskiej „Dobra Ziemskie Kazimierówka”, w powiecie chełmskim, o ogólnej powierzchni około 156,5 ha, wraz z tą nieruchomością podlegała pod działanie przepisów o przeprowadzeniu reformy
rolnej38. Małżonkowie Wawrzonek odwołali się od tego orzeczenia i
wnieśli o wyłączenie 36,4 ha gruntów, argumentując, że nieruchomość tą nabyli 14 lipca 1944 r. od Danuty Szymańskiej, byłej właścicielki dóbr Kazimierówka, ale nieruchomości tej nie objęli w swoje
władanie, ani po dokonaniu transakcji kupna-sprzedaży, ani po
wyzwoleniu. Jednocześnie przy sporządzeniu tego aktu notarialnego Jan Wawrzonek oddał Danucie Szymańskiej swój dom jednopiętrowy wraz z placem 1700 m2 w Lublinie. Nieruchomość ta została
policzona w cenie kupna 65 morgów ziemi, wynoszącej 54 tys. zł. Dom
wraz z placem został przepisany na Danutę Szymańską, która przedmiot nabycia objęła w swoje posiadanie i następnie zbyła go 29 maja
1945 r. Te okoliczności potwierdzał wypis wykazu hipotecznego Sądu
Okręgowego w Lublinie Wydział Hipoteczny39.
Stanowisko małżonków Wawrzonek przedstawione w odwołaniu
uznane zostało za bezzasadne. W opinii ministra R i RR, Urząd
Wojewódzki wyszedł z założenia, że nabycie własności dokonanej
po 1 września 1939 r., a w tym przypadku 14 lipca 1944 r. nie daje
podstawy w odniesieniu do dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej,
do wyłączenia tejże nieruchomości. Akt ten, jako dokonany w czasie
okupacji niemieckiej w Polsce był w odniesieniu do wymienionego

37 Ibidem.
38 AAN, MR i RR II, sygn. 1518, Orzeczenie ministra R i RR, 1 października 1949 r.,
s. 163.
39 Ibidem.
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dekretu bezskuteczny, ponieważ nie zostało uzyskane pozwolenie
władz ziemskich na przewłaszczenie40.
Wyżej przytoczone przepisy były również stosowane w stosunku
do mniejszych posiadaczy. Urząd Wojewódzki Warszawski 24 marca
1950 r. uznał, że działki pozostające w posiadaniu Kazimierza
Widawskiego i Jana Zielińskiego o łącznej powierzchni około 22 ha
położone w gminie Zegrze, należące do nieruchomości ziemskiej
Jadwisin, stanowiącej własność Konstantego Radziwiłła, podpadają
pod działanie art. 2, ust. 1, pkt e dekretu z 6 września, gdyż stanowiły
integralną, prawnie nieoddzieloną część majątku Jadwisin, przejętego na cele reformy rolnej 19 marca 194541. Kazimierz Widawski i Jan
Zieliński odwołali się od tego orzeczenia i prosili o jego uchylenie.
Widawski wyjaśniał, że 3,6 ha kupił aktem notarialnym 1 lipca 1936 r.
od Konstantego Radziwiłła. Na działce tej w 1939 r. zbudował dom
i oborę. Następnie z 27 września 1941 r. nabył 8,5 ha gruntu umową
prywatną, gdyż akt notarialny nie mógł być w czasie okupacji sporządzony, ponieważ rejon Jadwisin został wcielony do Rzeszy. Natomiast
Zieliński oświadczył, iż działkę o obszarze 10 ha nabył od Konstantego Radziwiłła umową przyrzeczenia kupna-sprzedaży w sierpniu
1939 r. Umowa kupna-sprzedaży nie została sporządzona w formie
aktu notarialnego z powodu wybuchu wojny. Zieliński na tej działce
wybudował zabudowania gospodarskie i posadził sad. Minister R i RR
uznał wywody Zielińskiego i Widawskiego za nieskuteczne, gdyż:
akt notarialny kupna-sprzedaży sporządzony 1 lipca 1936 r. jako
dokonany bez zezwolenia władz ziemskich, wymaganego przez art. 1
rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z 1 września 1919 r.,
nie przenosił prawa własności działki na Kazimierza Widawskiego;
umowa prywatna z 27 września 1941 r. i umowa prywatna z 25 sierpnia
1939 r., jako sporządzone bez zachowania formy wymaganej prawem
i jako dokonane bez zezwolenia władz ziemskich, nie przeniosły
prawa własności. Właścicielem więc przedmiotowym działek pozostał
Konstanty Radziwiłł. Wobec tego te działki o obszarze około 22 ha,
będące w posiadaniu Widawskiego i Zielińskiego, jako stanowiące
część nieruchomości ziemskiej Jadwisin własność Konstantego Radziwiłła, przejętej już na cele reformy rolnej, przeszły w dniu 13 września
40
41

Ibidem.
AAN, MR i RR II, sygn. 1519, Orzeczenie Ministra R i RR, 30 maja 1950 r., s. 55–56.
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1944 r. na własność Skarbu Państwa zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt e
dekretu.
Do transakcji dokonywanych po 1 września 1939 r. odniósł się
również WUZ w Krakowie w piśmie do podległych mu powiatowych
urzędów ziemskich z 14 marca 194542. Urząd Wojewódzki przestrzegał
przed sankcjonowaniem sytuacji, w których ziemia podczas okupacji
przeszła w ręce spekulantów wojennych, którzy lokowali swój kapitał
w ziemię. Wyjątkowo mogły być zatwierdzone tylko te przeniesienia
własności, gdzie ziemia została nabyta przez zawodowego rolnika,
Polaka i z dochodów, które były wynikiem jego pracy, a nie spekulacji.

2.4. Sprawy odnoszące się do przejmowania
nieruchomości ziemskich stanowiących współwłasność
osób fizycznych lub prawnych
Według powszechnego rozumienia po II wojnie światowej współwłasność nieruchomości ziemskiej zachodziła, gdy jedna i ta sama
nieruchomość należała do kilku osób niepodzielnie. Wówczas osoby
te były właścicielami części idealnych danej nieruchomości43. Wydział
Prawny MR i RR w sprawie przejścia na rzecz Skarbu Państwa praw do
idealnych części nieruchomości ziemskich na podstawie dekretu PKWN
z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej wypowiedział
się 6 grudnia 1947 r., przy okazji sprawy majątku Zofiówka w gminie
Mełgiew pow. lubelski44. W wypowiedzi tej podzielił pogląd Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego, że dekret o przeprowadzeniu
reformy rolnej nie stanowił o przejęciu na rzecz Państwa praw do
idealnych części nieruchomości. Swoje stanowisko uzasadnił w sposób
następujący: Stosownie do brzmienia art. 2 ust. 1 zdanie pierwsze
42 AN Kraków, WUZ Kraków, sygn. 1, Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego
w Krakowie do Powiatowego Urzędu Ziemskiego wg rozdzielnika w sprawie obrotu
ziemią, 15 marca 1945 r., s. 295.
43 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Opinia Wydziału Prawnego Gabinetu Ministra
Rolnictwa i Reform Rolnych, 28 marca 1946 r., s. 120 (zob. również aneks, dokumenty
archiwalne, dok. 22).
44 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo Wydziału Prawnego Departamentu Ogólnego
Ministerstwa R i RR do Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego, 6 grudnia 1947 r.,
s. 264–265.
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dekretu, na cele reformy rolnej przeznaczone zostały tylko nieruchomości wymienione w tym przepisie i tylko te nieruchomości w myśl
zdania trzeciego tegoż ustępu przechodziły na własność Państwa.
Natomiast prawa do idealnych części nieruchomości ziemskich nie
były nieruchomościami ziemskimi. Nawet nie można ich było określić,
ani obszarowo, ani granicami45.
Rozszerzająca interpretacja dekretu o przeprowadzeniu reformy
rolnej w tym przypadku, zdaniem Wydziału Prawnego, nie była
możliwa, gdyż nie dałaby się pogodzić ani z innymi przepisami tegoż
dekretu, ani z logiką rzeczy46. Zgodnie z art. 1 ust. 2 dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, reforma rolna, to upełnorolnienie istniejących
i tworzenie nowych gospodarstw rolnych oraz wydzielenie odpowiednich terenów na cele publiczne, a według art. 10 ust. 1 tegoż dekretu, to
podział ziemi. Tego celu nie można było osiągnąć przez podział praw
do idealnych części nieruchomości ziemskich. W związku z tym, nie
mogło być intencją ustawodawcy przejęcie takich praw na rzecz Skarbu
Państwa. Natomiast do logicznego wniosku nie mogło doprowadzić
posłużenie się okolicznością, że przecież Skarb Państwa po przejęciu
idealnych części nieruchomości ziemskich może spowodować wyjście ze
współwłasności i w ten sposób dojść do własności konkretnego obiektu
fizycznego47. Wydział Prawny zauważył, że przy wyjściu ze współwłasności nie zawsze następował dział fizyczny, gdyż podział nieruchomości ziemskiej pomiędzy wszystkimi współwłaścicielami mógł być
sprzeczny z interesem społeczno-gospodarczym np., gdyby w wyniku
podziału miały powstać nieefektywne gospodarstwa, a wtedy wyjście
ze współwłasności następuje przez sprzedaż nieruchomości i podział
uzyskanej ze sprzedaży ceny48.
W kwestii przejmowania nieruchomości ziemskich, gdy stanowiły
one współwłasność, Wydział Prawny wypowiadał się już wcześniej
w swoich opiniach prawnych. Uznawał w nich, że nieruchomości
ziemskie stanowiące współwłasność, jeżeli tylko indywidualny stan
posiadania każdego ze współwłaścicieli przekracza normy obszarowe
przewidziane art. 2 ust. 1 pkt. e dekretu z dn. 6. IX [19]44 r. przechodzą
45
46
47
48

Ibidem, s. 264.
Ibidem.
Ibidem.
Dz.U. RP 1946, poz. 319, art. 95 § 2 i art. 97; Dz.U. RP 1946, poz. 345, art. 35 i 45.
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również na własność Państwa, choćby obszar ich [w sumie nieruchomości
stanowiących współwłasność – przyp. M. K.] tych norm nie przekraczał49.
Natomiast, gdyby indywidualny stan posiadania, poza współwłasnością, któregoś ze współwłaścicieli nie przekraczał ustalonych przez
dekret norm obszarowych lub któryś z nich, poza współwłasnością nie
posiadałby na własność ziemi, to dana nieruchomość ziemska stanowiąca współwłasność nie podlegała przejęciu, jeżeli nieruchomość ta,
łącznie z ewentualnymi nieruchomościami, stanowiącymi współwłasność
tychże osób, nie przekracza norm ustawowych50.
Natomiast w sytuacji odwrotnej, gdy nieruchomość ziemska stanowiąca współwłasność z powodu przekroczenia norm ustawowych
przechodziła na rzecz Skarbu Państwa, a wszyscy lub niektórzy współwłaściciele posiadali jeszcze indywidualne nieruchomości ziemskie
o obszarach nie przekraczających tych norm, to nieruchomości te
również przechodziły na własność państwa. Wynikało to z faktu, że
właściciel nieruchomości należał do kategorii wywłaszczonych51.
I odwrotnie, o czym świadczy przykład sprawy Haliny Bogusławskiej, która była właścicielką nieruchomości ziemskiej o powierzchni
1383 ha przejętej na Skarb Państwa i była współwłaścicielką majątku
o obszarze 31 ha. Jeżeli inni współwłaściciele, lub przynajmniej jeden
z nich nie należeli do kategorii wywłaszczonych, to ta ostania nieruchomość ziemska o pow. 31 ha nie przechodziła na własność Państwa52.
Do problemu współwłasności Wydział Prawny MR i RR powrócił
w lutym 1948 r. przy okazji sprawy wyłączenia majątku Kłodzienko lub
jej części spod działania dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej53.
Według Wydziału sprzedaż 7/10 części nieruchomości ziemskiej
Kłodzienko, o obszarze około 150 mórg, przez właścicieli Łabędzkich,
Stefanowi Pawłowskiemu i Janinie Świderskiej, a następnie przez te
dwie osoby Janinie Borys, nie mogło stanowić podstawy do wyłączenia
49 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo Wydziału Prawnego Departamentu Ogólnego
Ministerstwa R i RR do Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego, 6 grudnia 1947 r.,
s. 265.
50 Ibidem.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
53 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo Wydziału Prawnego Departamentu Ogólnego
Ministerstwa R i RR do Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego, 12 lutego 1948 r.,
s. 256.
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tej nieruchomości, jak i jakiejkolwiek jej części spod działania dekretu
PKWN z 6 września 1944 r., gdyż z aktu notarialnego z 25 stycznia
1940 r. wynikało, że była to sprzedaż części idealnych. W związku
z tym nieruchomość ziemska Kłodzienko w dniu 13 września 1944 r.,
w rozumieniu dekretu o przeprowadzenia reformy rolnej, była współwłasnością w częściach idealnych małżonków Łabędzkich i Janiny
Borys i jako przekraczająca swą powierzchnią normy ustawowe
przeszła na własność Skarbu Państwa54. Bez znaczenia był fakt, że
wymienione w akcie z dnia 25 stycznia 1940 r. strony zobowiązały się
do bezzwłocznego dokonania działu prawnego tej nieruchomości –
wyjścia ze współwłasności i że istotnie przeprowadziły dział faktyczny.
Zgodnie z przepisem art. 2 dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej
działy dokonane po 1 września 1939 r. były nieważne. Natomiast
ewentualność dokonania jakichkolwiek działów przed 1 września
1939 r. w tym przypadku nie była możliwa, gdyż wtedy współwłasność
jeszcze nie istniała55.
W związku z tym Wydział Prawny sugerował, że orzeczenie
Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Warszawie z dnia 19 sierpnia
należało uchylić w trybie nadzoru na podstawie art. 101 pkt b Prawa
Administracyjnego, jako wydane w oparciu o stan faktyczny, sprzeczny
z aktami sprawy i przy tym wbrew postanowieniom art. 2 ust. 1
pkt e dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej oraz opinii prawnej
Wydziału Prawnego56.

2.5. Postępowania ze względu na brak zatwierdzenia
odstąpienia części nieruchomości, wymaganego art. 52
ust. 3 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 16 lutego
1928 r.
Art. 52 ust. 3 rozporządzenia prezydenta z dnia 16 lutego 1928 r.,
o prawie budowlanym i zabudowie stanowił, że przed uzyskaniem takiego
zatwierdzenia umowy o odstąpieniu części nieruchomości, lub o przenie54
55
56

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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sieniu prawa użytkowania części nieruchomości, określonych w ust. (1), nie
mają mocy prawnej57. Zgodnie z ust. 1 tegoż artykułu podział na dwie
lub więcej części terenów, niestanowiących własności Państwa albo
związków samorządowych, a położonych na obszarach, określonych
w art. 53, mógł być dokonywany tylko na podstawie zatwierdzonego
planu parcelacji58. Problem wynikający ze stosowania tego przepisu
pojawił się przy okazji sprawy majątku Rury Jezuickie. W lutym 1947 r.
WUZ w Lublinie wydał orzeczenie, w którym uznawał, że nie podpada
on pod działanie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej59. Urząd
Ziemski uznał, że skoro prawo własności części tej nieruchomości,
odstąpionych przez właścicielkę K. Michalewską osobom trzecim,
czy to tytułem sprzedaży, czy też darowizny, przeszło na te osoby, to
w rezultacie przy Michalewskiej pozostał obszar nieprzekraczający
norm obszarowych reformy rolnej60.
Wydział Prawny MR i RR uznał jednak, że stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w znacznej części jest błędne lub co
najmniej wątpliwe. Z akt sprawy nie wynikało, aby do wszystkich
umów o odstąpieniu części nieruchomości Rury Jezuickie uzyskano
przed dniem 13 września 1944 r. zatwierdzenie, wymagane art. 52 ust.
3 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 16 lutego 1928 r.61 Okoliczność
ta dla Wydziału Prawnego miała istotne znaczenie w tej sprawie62. Dla
57 Tekst jednolity: Dz.U. RP 1939, nr 34, poz. 216.
58 Ibidem, Art. 53:
(1) Przepisy art. 52 mają zastosowanie do:
terenów, znajdujących się w obrębie granic administracyjnych gmin miejskich;
terenów, znajdujących się w obrębie granic ochrony sanitarnej uzdrowisk, uznanych za
posiadające charakter użyteczności publicznej;
terenów, objętych prawomocnymi szczegółowymi planami zabudowania, znajdujących
się poza obszarami osiedli określonych w pkt. a) i b);
terenów, znajdujących się poza obszarami, określonymi w pkt. a), b) i c), uznanych
zarządzeniem wojewody za podpadające pod przepisy art. 52.
(2) Zarządzenia, o których mowa w ust. (1) pkt. d), będą wydawane po wysłuchaniu
opinii właściwej izby rolniczej oraz terytorialnie właściwej komisji, określonej w art. 23,
jeżeli taka komisja istnieje.
59 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo Wydziału Prawnego Departamentu Ogólnego
Ministerstwa R i RR do Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego w sprawie majątku
Rury Jezuickie, 22 grudnia 1947 r., s. 273–274.
60 Ibidem, s. 273.
61 Tekst jednolity: Dz.U. RP 1939, nr 34, poz. 216.
62 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo Wydziału Prawnego Departamentu Ogólnego
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oceny prawnego statusu majątku Rury Jezuickie, decydującym był
stan prawny, w jakim ten majątek znajdował się 13 września 1944 r.
W przypadku, gdyby w tym dniu nie było jeszcze odnośnie odstąpienia
danej działki, umowy w formie aktu notarialnego, należałoby uznać,
że sprzedaż nie doszła do skutku i że właścicielką była nadal Michalewska. Podobnie mocy prawnej nie miały również i umowy notarialne
niezatwierdzone przed dniem 13 września 1944 r. przez Zarząd
Miejski. Jeżeli w dniu 13 września 1944 r. były warunki dla przejęcia
prawa własności na rzecz Skarbu Państwa, przewidziane w dekrecie
o przeprowadzeniu reformy rolnej, to nawet umowa notarialna
zatwierdzona przez Zarząd Miejski po 13 września, nie miała także
mocy prawnej63. Natomiast, gdyby niemieckie władze okupacyjne
zatwierdziły plan parcelacji, to w takim przypadku zostałby on uznany
za ważny w granicach, jakie zakreślił art. 43 regulaminu, dotyczącego
praw i zwyczajów wojny lądowej – aneks do Konwencji podpisanej
w Hadze z dnia 18 października 1907 r. (poświadczenie rządowe z dnia
21 stycznia 1927 r.)64. Zgodnie z art. 43, należało uznać zatwierdzenie
planu, pod warunkiem, że miało ono na celu zapewnienie porządku
społecznego i władza zatwierdzająca przestrzegała prawa polskiego65.
W tej sprawie, według Wydziału Prawnego, warunki te niewątpliwie
miały miejsce66.
Przed podjęciem decyzji co do losów majątku Rury Jezuickie ważne
było ustalenie, które obiekty hipoteczne składające się na niego,
w tym również działki objęte umowami nieważnymi (projekt parcelacji niezatwierdzony do dnia 13 września 1944 r.), miały charakter
rolniczy. W przypadku, gdyby te obiekty w sumie przekraczały normę
obszarową podaną przez ustawodawcę, to należałoby uznać, że
Ministerstwa R i RR do Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego w sprawie majątku
Rury…, op. cit., s. 273.
63 Ibidem.
64 Dz.U. RP 1927, nr 21, poz. 160.
65 Ibidem, Art. 43. Z chwilą faktycznego przejścia władzy z rąk rządu legalnego do
rąk okupanta, tenże poweźmie wszystkie będące w jego mocy środki, celem przywrócenia i zapewnienia, o ile to jest możliwe, porządku i życia społecznego, przestrzegając,
z wyjątkiem bezwzględnych przeszkód, prawa obowiązujące w tym kraju.
66 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo Wydziału Prawnego Departamentu Ogólnego
Ministerstwa R i RR do Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego w sprawie majątku
Rury..., op. cit., s. 273.
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przechodziły one na własność Skarbu Państwa. Ustalenie charakteru
gospodarczego tychże obiektów było ważne, gdyż MR i RR zajmowało
stanowisko, że dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej stosuje się
do tylko do tych obiektów w granicach administracyjnych miast, które
miały charakter rolniczy67.
Natomiast, w przypadku, gdyby się okazało, że łączny obszar tych
obiektów nie przekraczałby ustalonych norm, to aktualnym stałby
się problem, czy i jakie części tego obszaru można byłoby przejąć na
podstawie dekretu z 28 listopada 1945 r. o przejęciu niektórych nieruchomości ziemskich na cele reformy rolnej i osadnictwa68. Wiązałoby
się to z pytaniem, czy przeznaczenie i zarezerwowanie ośrodka na
cele oświaty rolniczej można było podciągnąć pod pojecie faktycznej
parcelacji. Zdaniem Wydziału Prawnego za parcelację należy uważać
konstytutywne akta administracyjne, oparte na dekrecie z dnia 6. IX.
[19]44 r., na podstawie których zostało określone szczegółowe przeznaczenie części lub całości nieruchomości ziemskiej69. Za takie akty należało
uznać: zatwierdzenie podziału ziemi, przewidziane w paragrafie 29
rozporządzenia MR i RR z dnia 1 marca 1945 r., akty nadania i zarządzenia Ministra R i RR wydane na podstawie art. 15 dekretu PKWN
z 6 września 1944 r. W efekcie Wydział Prawny stwierdził, że odnośnie
ośrodka przeznaczonego na cele oświaty rolniczej nastąpiła parcelacja
z chwilą wydania decyzji właściwej władzy o przeznaczeniu go na te cele70.

2.6. Sprawy dotyczące przejmowania na podstawie
dekretu o reformie rolnej zakładów przemysłowych
znajdujących się na nieruchomościach ziemskich
Nieruchomość ziemska Niechcice została przejęta przez Państwo,
na mocy dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, bez żadnych
wyłączeń. Zjednoczenie Przemysłu Drożdżowego złożyło wniosek
67 Ibidem, s. 274.
68 Dz.U. RP 1945, nr 57, poz. 321.
69 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo Wydziału Prawnego Departamentu Ogólnego
Ministerstwa R i RR do Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego w sprawie majątku
Rury…, op. cit., s. 274.
70 Ibidem.
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i odwołanie o upaństwowienie, po raz drugi tej samej drożdżowni
znajdującej się na terenie tej nieruchomości, tylko na podstawie ustawy
o nacjonalizacji. W związku z tym Komisja Główna do upaństwowienia
przedsiębiorstw zwróciła się 18 grudnia 1947 r. do Rady Ministrów
o udzielenie odpowiedzi, na pytanie, czy na podstawie dekretu
o przeprowadzeniu reformy rolnej, przemysł po byłych właścicielach
ziemskich przeszedł i w jakim stopniu na rzecz Skarbu Państwa71.
Wyjaśnienie tej sytuacji było również ważne dla Ministerstwa
R i RR. Kierując się przepisami dekretu o przeprowadzeniu reformy
rolnej urzędy ziemskie przejmowały całe mienie po byłych właścicielach ziemskich. Niosło to za sobą problemy. W stosunku do niektórych przemysłów, Ministerstwo Przemysłu stosowało ustawę o nacjonalizacji, a w terenie powstawały spory sądowe z powództwa byłych
właścicieli ziemskich. W zaistniałej sytuacji, Departament Ekonomiczny MR i RR zwrócił się pod koniec grudnia 1947 r. z prośbą do
Wydziału Prawnego Departamentu Ogólnego, aby w porozumieniu
z Departamentem Funduszu Ziemi, opracował projekt uregulowania
tej sprawy72.
Dyrektor Departamentu Ogólnego odpowiedział już po niespełna
dwóch tygodniach. Przypomniał, że w sprawie sytuacji prawnej
zakładów przemysłowych, Wydział Prawny wypowiedział się w dwóch
opiniach, udzielonych Departamentowi Funduszu Ziemi: opinii
z 11 listopada 1947 r. (Nr GM/4 – II – 3/41/47) w związku z uchwałą
Głównej Komisji Klasyfikacyjno-Szacunkowej oraz w opinii z dnia
9 grudnia 1947 r. (Nr GM/4 – II – 5/93/47) w związku z pismem Głównego
Urzędu Likwidacyjnego z dnia 23 października 1947 r. Zdaniem Departamentu Ogólnego, zmiana tej sytuacji prawnej, mogła nastąpić tylko
w drodze wydania odpowiedniego nowego aktu prawnego, ustawy lub
dekretu. Tezy merytoryczne po opracowaniu ich przez departamenty

71 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo dyrektora Departamentu Ekonomicznego
Ministerstwa R i RR, L. Pola do Departamentu Ogólnego Ministerstwa R i RR, 23 grudnia
1947 r., s. 295.
72 Ibidem.
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Ekonomiczny i Funduszu Ziemi miały zostać przekazane Wydziałowi
Prawnemu73.
Dyskusja na temat losów przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych znajdujących się na nieruchomościach przejętych na
podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej miała również
miejsce w przypadku sprawy Zakładów Ceramicznych w Szówsku
pow. Jarosław, będących własnością Włodzimierza Czartoryskiego,
omówionej w rozdziale 1. Uzasadnienie w orzeczeniu ministra
wywołało zaniepokojenie w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
16 maja 1949 r. Dział R i RR Wydziału Urządzeń Rolnych Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie skierował do MR i RR pismo w tej
sprawie74. Minister w decyzji z 27 kwietnia 1949 r. zatwierdzającej
orzeczenie Wojewody Rzeszowskiego w przedmiocie uznania, że
Zakłady Ceramiczne w Szówsku podpadają pod przepisy dekretu
PKWN z 6 września 1944 r., stwierdzał: nieruchomościami ziemskimi
w rozumieniu artykułu 2 są bowiem nieruchomości położone poza granicami administracyjnymi miast, a w miastach nieruchomości o charakterze rolniczym75. W opinii Urzędu Wojewódzkiego powyższe stanowisko ministerstwa stwarzało podstawę do wystąpień właścicieli
nieruchomości miejskich będących równocześnie właścicielami nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej z żądaniem o rewindykację tych nieruchomości miejskich. Obawiano się, że będzie to miało
miejsce w przypadku: Ordynacji Potockich w Łańcucie co do szeregu
realności w mieście Łańcut, Ordynacji Lubomirskich w Przeworsku co
do realności w Przeworsku, właściciela Raczyńskiego co do realności
w Dębicy, właściciela Tarnowskiego co do realności w Tarnobrzegu
i wielu mniejszych pretensji. Do tego momentu ministerstwo uwzględniało wnioski Urzędu Wojewódzkiego na wyłączenie na cele specjalne
(artykuł 15 dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej) i w ten sposób
dysponowało tymi realnościami, jako własnością Skarbu Państwa.
W związku z tym WUZ zwrócił się do ministerstwa o wyjaśnienie, czy
73 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo dyrektora Departamentu Ogólnego Ministerstwa R i RR, J. Mikulskiego do Departamentu Ekonomicznego Ministerstwa R i RR,
23 grudnia 1947 r., s. 296.
74 AAN, MR i RR II, sygn. 1518, Pismo Urzędu Wojewódzkiego Rzeszowskiego
do Ministerstwa R i RR, 16 maja 1949 r., s. 261 (zob. również aneks, dokumenty archiwalne, dok. 17).
75 Ibidem.
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powyżej cytowane stanowisko ministra nie jest sprzeczne z dotychczasową praktyką i interpretacją stosowaną przez władze ziemskie.
Urząd Wojewódzki nadmienił, iż w już ubiegłych latach niektórzy
właściciele złożyli wnioski o zwrot realności miejskich, jako niepodlegające przejęciu.
W odpowiedzi Departament Przebudowy Ustroju Rolnego MR i RR
skierował do Działu R i RR Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pismo
w sprawie Włodzimierza Czartoryskiego. Polecał w nim niezwłocznie
doręczyć Włodzimierzowi Czartoryskiemu orzeczenie II instancji
z 27 kwietnia 1949 r. i wyjaśniał, że wywody zawarte w uzasadnieniu
wymienionego orzeczenia dotyczą wyłącznie konkretnej sprawy i są
zgodne w zasadzie ze stanowiskiem zajmowanym przez ministerstwo. Ministerstwo uważało, że w granicach administracyjnych miast
podlegają przejęciu na mocy dekretu z 6 września 1944 r. na własność
Państwa nieruchomości o charakterze rolniczym, względnie nieruchomości stanowiące własność osób wywłaszczonych z innych nieruchomości ziemskich na mocy art. 2, ust. 1, pkt e dekretu, o ile nieruchomości te były gospodarczo związane z nieruchomościami przejętymi na cele reformy rolnej. W przypadkach budzących wątpliwość
co do charakteru gospodarczego przejętej nieruchomości, ministerstwo zalecało tego rodzaju sprawy wraz z dokumentacją kierować do
ponownego rozpatrzenia, a nie dokonywać ich zwrotów byłym właścicielom ziemskim76.

2.7. Problemy z realizacją dekretu o reformie
rolnej w związku z inwentarzem żywym i martwym
właścicieli i dzierżawców majątków ziemskich
Gabinet Ministra R i RR w kwestii przejęcia od dzierżawców
majątków ziemskich inwentarza żywego i martwego, stanowiącego ich
własność, wypowiedział się przy okazji sprawy Iwony i Jerzego Borejszów77. Paragraf 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra R i RR z 1 marca
76 AAN, MR i RR II, sygn. 1518, Pismo Ministerstwa R i RR, Departament Przebudowy Ustroju Rolnego skierowało do Urzędu Wojewódzkiego Dział R i RR w Rzeszowie
w sprawie Włodzimierza Czartoryskiego, 1950 r. (brak daty dziennej), s. 255.
77 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo dyrektora Gabinetu Ministra R i RR do Depar-
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1945 r. stanowił, iż inwentarz żywy i martwy będący własnością dzierżawców, nie podlega przejęciu i pozostaje w ich posiadaniu, pod
warunkiem, że taka okoliczność została potwierdzona dokumentami78. W przypadku nieobecności dzierżawców do sporządzenia spisu
i zabezpieczenia mienia niepodlegającego przejęciu na rzecz Skarbu
Państwa były zobowiązane organa powołane do przejęcia nieruchomości ziemskich. Gabinet Ministra uważał, że powyższy przepis nie
może podlegać interpretacji rozszerzającej w związku z tym należało
przyjąć że:
W wypadkach, kiedy w okresie wojny majątek znajdował się we
władaniu niemieckich władz okupacyjnych, dzierżawca ma prawo
wyłącznie do tych sztuk inwentarza żywego i przedmiotów inwentarza martwego, które stanowiły bezsporną, potwierdzoną dokumentami, własność dzierżawcy w momencie, kiedy majątek znajdował się
w jego posiadaniu (1 września 1939 r. lub później).
W tych przypadkach dzierżawca nie miał prawa do tzw. inwentarza
zamiennego, to jest inwentarza wprowadzonego do majątku przez
okupanta.
Przychówek inwentarza żywego stanowił część przychodów gospodarstwa, których osiągnięcie było związane z pewnymi nakładami.
Z tego względu i w związku z treścią paragrafu 11 ust. 2 pkt c, który
wskazuje jaką część przychodów należy wydać dzierżawcy, przychówek
ulegał przejęciu na cele reformy rolnej. Natomiast wydaniu dzierżawcy
podlegał przychówek, który przybył po objęciu majątku w posiadanie
Skarbu Państwa.
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za utratę inwentarza (konfiskata
przez radzieckie władze wojskowe) na skutek niewydania go dzierżawcy we właściwym terminie, opierała się ona na przepisie art. 245
Kodeksu Zobowiązań. Artykuł 245 wyłączał tę odpowiedzialność
w przypadku, gdy dłużnik udowodnił, że utrata przedmiotu świadczeń
nastąpiłaby nawet, gdyby spełnił świadczenia we właściwym czasie79.
Natomiast w listopadzie 1947 r. Departament Funduszu Ziemi MR
i RR skierował pismo do Departamentu Ogólnego tegoż ministertamentu Przebudowy Ustroju Rolnego, 19 grudnia 1945 r., s. 84.
78 Dz.U. RP 1945, nr 10, poz. 51.
79 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo dyrektora Gabinetu Ministra R i RR do Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego, 19 grudnia 1945 r., s. 84.
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stwa w sprawie inwentarza pozostawionego w majątku Falenice
przez byłego właściciela tegoż majątku. W odpowiedzi Departament
Ogólny zauważył, że Wydział Prawny MR i RR w opinii z 17 września
1947 r. stwierdził, że inwentarz znajdujący się w nieruchomości
ziemskiej, która na podstawie art. 2 ust. 1 pkt e dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej przeszła na własność Skarbu Państwa, również
przechodzi na własność Skarbu Państwa, pod warunkiem, że należał
on do właściciela nieruchomości ziemskiej w momencie prawnego
przejścia tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Inwentarz
bowiem stanowił integralną część nieruchomości ziemskiej i jeżeli
przepisy szczególne nie stanowiły inaczej, to dzielił on los tejże nieruchomości80. Wyraźnie potwierdzał to art. 6 dekretu o reformie rolnej:
Minister R i RR obejmuje niezwłocznie zarząd państwowy nad nieruchomościami ziemskimi, wymienionymi w art. 2 wraz z budynkami i całym
inwentarzem żywym i martwym oraz znajdującymi się na tych nieruchomościach przedsiębiorstwami przemysłu rolnego81. Wydział Prawny był
zdania, że z konstrukcji dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej
wynika, że nieruchomości przeznaczone w myśl tego dekretu na cele
związane z reformą rolną, przechodzą w całości na własność Państwa
z mocy samego prawa. Stąd wynika, że chwilą przejścia tych nieruchomości ziemskich, wraz z inwentarzem na własność Skarbu Państwa,
był dzień 13 września 1944 r., jako dzień ogłoszenia i wejścia w życie
tegoż dekretu. W związku z tym byłego właściciela, który dzierżył
majątek po dniu 13 września 1944 r. należało uważać za użytkownika,
bez tytułu własności, a inwentarz wniesiony do majątku po tym dniu
za niepodpadający pod działanie dekretu82.
Departament Funduszu Ziemi podzielał pogląd Wydziału Prawnego,
co do tego, że nieruchomości ziemskie, przeznaczone na cele reformy
rolnej, przechodziły na własność Państwa z mocy samego prawa
z dniem 13 września 1944 r. Natomiast uważał, iż w kwestii własności
80 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo dyrektora Departamentu Ogólnego Ministra
R i RR, J. Mikulskiego do Departamentu Funduszu Ziemi, 10 grudnia 1947 r., s. 219–221.
81 Dz.U. RP 1945, nr 3, poz. 13.
82 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Opinia prawna Wydziału Prawnego Ministerstwa
R i RR w sprawie zwrotu inwentarza znajdującego się w nieruchomości Falenice, przejętej
na cele reformy rolne z mocy dekretu z dnia 6 września 1944 r., 17 września 1947 r.,
s. 226; AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo dyrektora Departamentu Ogólnego Ministra
R i RR, J. Mikulskiego do Departamentu Funduszu Ziemi, 10 grudnia 1947 r., s. 219.

58

inwentarzy winien decydować moment faktycznego przejęcia nieruchomości przez Państwo83. Departament Funduszu Ziemi był zdania, że na
własność Skarbu Państwa przechodził zarówno inwentarz, który należał
do właściciela w dniu 13 września 1944 r., jak i ten który wprowadzono
do nieruchomości po tej dacie. Natomiast opinia Wydziału Prawnego
wypływała wyłącznie z przesłanek formalno-prawnych. Departament
swoje stanowisko w kwestii inwentarza uzasadniał następująco: skoro
inwentarz stanowił integralną część nieruchomości i dzielił jej los
oraz skoro właściciel posiadał i użytkował majątek do chwili faktycznego przejęcia go przez Państwo, to było rzeczą nieistotną, czy inwentarz został wprowadzony do majątku przed, czy po 13 września 1944 r.
Dodawał, że trudno się zgodzić, opierając się jedynie na fikcji prawnej,
że zachodzi jakaś istotna różnica w sytuacji właściciela gospodarującego
na majątku przed i po 13. IX. 44 r.84 Ponadto za uznaniem, że decyduje
moment przejęcia faktycznego nieruchomości ziemskiej, zdaniem
Departamentu Funduszu Ziemi, przemawiały względy społeczne85.
Departament Ogólny MR i RR uznał stanowisko Departamentu
Funduszu Ziemi za błędne i podtrzymał opinię Wydziału Prawnego
z 17 września 1947 r.86 Za niezrozumiałe uznał twierdzenie Departamentu Funduszu Ziemi, że Wydział Prawny wyszedł wyłącznie
z przesłanek formalno-prawnych. Wydział Prawny został powołany
właśnie do tego, aby oceniać sprawy wyłącznie z punktu widzenia
prawnego. Następnie Departament Ogólny zwrócił uwagę, że jeżeli
powyższe twierdzenie miało oznaczać, iż Wydział Prawny niewłaściwie zastosował „formalno-prawną” interpretację dekretu PKWN
z 6 września 1944 r., to pojęcie takiej interpretacji nie jest znane.
W tym czasie w nauce prawa rozróżniano: interpretację gramatyczną,
opartą na brzmieniu przepisu; interpretację logiczną; interpretację
systematyczną, opartą na systematyce prawa; interpretację historyczną, uwzględniającą przeszłość prawa; interpretację teleologiczną,
83 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo dyrektora Departamentu Ogólnego Ministra
R i RR, J. Mikulskiego do Departamentu Funduszu Ziemi, 10 grudnia 1947 r., s. 219.
84 Ibidem, s. 219.
85 Ibidem, s. 220.
86 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Opinia prawna Wydziału Prawnego Ministerstwa R i RR w sprawie zwrotu inwentarza znajdującego się w nieruchomości Falenice,
przejętej na cele reformy rolne z mocy dekretu z dnia 6 września 1944 r., 17 września
1947 r., s. 226.
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mającą na względzie cel przepisu oraz interpretację społeczną, mającą
na względzie pożytek społeczny87. Ponadto Departament Funduszu
Ziemi błędnie zinterpretował zasadę wyrażoną przez Wydział Prawny,
że inwentarz stanowi integralną część nieruchomości i dzieli jej los.
Wydział Prawny zasadę tą odnosił wyłącznie do inwentarza należącego
do aktualnego właściciela, a nie do wszelakiego inwentarza znajdującego się w nieruchomości ziemskiej. Departament Ogólny zauważał
przy tym, że zasada ta wyraźnie wynika z art. 10 i 12 nowego prawa
rzeczowego88, która bez wątpienia była przyjęta także w dawnym
prawie rzeczowym89. Nie do zaakceptowania był również pogląd
Departamentu Funduszu Ziemi, że rozróżnienie sytuacji właściciela
przed i po 13 września 1944 r. Wydział Prawny oparł na fikcji prawnej.
Fikcja prawna bowiem polegała na takiej konstrukcji prawnej, w której
przyjmuje się za istniejący stan prawny, sprzeczny z rzeczywistością
prawną materialną lub z istotnym stanem prawnym90.
Departament Ogólny przypominał, że ustawodawca nie tylko nie
wywłaszczył właścicieli nieruchomości ziemskich, podpadających
pod dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej, z całości mienia, ale
pozostawił im część mienia ruchomego, znajdującego się w wywłaszczonych nieruchomościach. Mianowicie przedmioty służące do
osobistego użytku, nawet cenne, jak biżuteria (§ 11 rozporządzenia
wykonawczego z dnia 1 marca 1945 r. do dekretu o przeprowadzeniu
reformy rolnej). Podobnie, nikt również nie kwestionował, pozostawienia posiadanych przez nich dotychczasowych zasobów gotówkowych. W związku z tym, to może przemawiać za tym, że intencją
ustawodawcy nie było wywłaszczenie z inwentarza wprowadzonego
do nieruchomości po 13 września 1944 r., który przecież mógł zostać
87 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo dyrektora Departamentu Ogólnego Ministra
R i RR, J. Mikulskiego do Departamentu Funduszu Ziemi, 10 grudnia 1947 r., s. 220.
88 Art. 10. Przynależnościami są rzeczy ruchome należące do właściciela rzeczy
głównej, które są potrzebne do korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem i pozostają
z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi i Art. 12. Czynności prawne
mające za przedmiot rzecz główną, w szczególności rozporządzania rzeczą główną, mają
skutek także względem przynależności, chyba że co innego wynika z samej czynności
prawnej lub z przepisu ustawy. Dz.U. RP 1946, nr 57, poz. 319.
89 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo dyrektora Departamentu Ogólnego Ministra
R i RR, J. Mikulskiego…, op. cit., s. 220.
90 Ibidem.
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zakupiony właśnie z zasobów jakie ustawodawca pozostawił właścicielowi lub ze środków pożyczonych91.
Na koniec Departament Ogólny zauważył, że w przypadkach przejęcia
nieruchomości ziemskiej w zarząd Państwa nie bezpośrednio po ukazaniu
się cytowanego dekretu z dnia 6. IX [19]44, lecz w okresie późniejszym
– Skarbowi Państwa może przysługiwać roszczenie do byłego właściciela, który użytkował nieruchomość w złej wierze, o zwrot pożytków jakie
osiągnął z nieruchomości lub o uiszczenie wartości tych pożytków92. Taki
sąd został oparty na podstawie przepisów o niesłusznym wzbogaceniu
się (art. 123 i następny Kodeksu Zobowiązań) bądź też przepisów
o posiadaniu zawartych w dekrecie o prawie rzeczowym z 11 października 1946 r.93

2.8. Kwestie odnoszące się do braku ważności
przedwojennego układu z wierzycielami
Rodzina Zumbachów, właściciele majątku Bobrowo, położonego
w pow. brodnickim, woj. pomorskie, zawarli przed wybuchem drugiej
wojny światowej układ wierzycielski, zatwierdzony przez Wojewódzki
Urząd Rozjemczy. Układ rozjemczy przewidywał przeznaczenie na
parcelację obszaru około 70 ha, celem częściowego zaspokojenia
wierzycieli z uzyskanej ceny sprzedaży działek parcelacyjnych. Do
parcelacji jednak nie doszło, ziemia nie została rozdzielona pomiędzy
nabywców, nie było nawet potencjalnych nabywców, czyli nie zostały
zawarte żadne umowy w przedmiocie nabycia działek. Nawet jeżeli
takie umowy zostałyby zawarte, to i tak nosiłyby charakter czysto
obligatoryjny, tzn. stwarzałyby jedynie roszczenie osobiste do właścicieli o przeniesienie prawa własności. Kodeks cywilny niemiecki opierał
się na zasadzie jawnego przejścia własności. W związku z tym, oprócz
obligatoryjnej umowy nabycia, wymagał jeszcze rzeczowego aktu
przejęcia własności, a więc tzw. tradycji, czyli jeżeli chodzi o rzeczy
ruchome, wręczenia przedmiotu nabywcy, a w przypadku rzeczy
nieruchomych, potrzebny był akt przewłaszczenia i wpis nabywcy do
91
92
93

Ibidem, s. 221.
Ibidem, s. 221.
Ibidem, s. 221.

61

księgi wieczystej. Wpis ten miał znaczenie konstytutywne i stanowił
o przejęciu prawa własności. W odróżnieniu od rzeczy ruchomej
kwestia posiadania nie miała w tym przypadku, istotnego znaczenia94.
W myśl dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej na
własność przechodziły nieruchomości ziemskie stanowiące własność
lub współwłasność osób fizycznych lub prawnych, jeżeli ich rozmiar
łączny przekraczał określone w tym przepisie normy. Zgodnie z brzmieniem dekretu, przy ustalaniu obszaru, dla danej osoby, decydującym
był moment własności. Według Wydziału Prawnego MR i RR tego
przepisu nie należało rozumieć rygorystycznie. Na równi z właścicielem powinno się traktować również te osoby, które posiadały tytuł
do uzyskania prawa przelewu bez zgody zbywcy, choćby w drodze
procesu. Tego rodzaju sytuacja posiadaczy nieruchomości, z punktu
widzenia skutków praktycznych, na ogół odpowiadała sytuacji właściciela95.
W odniesieniu do sprawy wyłączenia spod działania dekretu
o przeprowadzeniu reformy rolnej majątku ziemskiego Borowo na
podstawie powyżej przedstawionych argumentów Wydział Prawny
stwierdził, że stanowiłby podstawę do wyłączenia majątku, dopiero wpis
nabywców do księgi wieczystej lub złożenie dokumentów akt gruntowych
przed 1 IX [19]44 r. z wnioskiem o wpisanie nabywców jako właścicieli
(w tym przypadku bowiem zasada kolejności wpisów stanowiłaby zabezpieczenie wpisu prawa własności), a przynajmniej zawarcie kontraktu
kupna-sprzedaży w formie notarialnej96. W przypadku rodziny Zumbachów nie uczyniono nic w przedmiocie układu, w związku z tym brak
było jakichkolwiek podstaw do odwołania się przez nich. Według
Wydziału Prawnego majątek Zumbachów w dalszym ciągu stanowił
prawną całość i jako całość podlegał ocenie, czy podpadał pod działanie
dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Następnie wydział nie
zgodził się z argumentami strony odwołującej się, iż wojna przeszkodziła w wykonaniu układu z wierzycielami oraz że układ został zapisany
do księgi wieczystej odnośnej nieruchomości. Okoliczność wojny nie
94 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo Wydziału Prawnego Departamentu Ogólnego
Ministerstwa R i RR do Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego, 26 listopada
1947 r., s. 249–250.
95 Ibidem.
96 Ibidem, s. 250.
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stanowiła ustawowej podstawy do wyłączenia, a zapisanie układu do
księgi wieczystej nieruchomości stanowiło jedynie rzeczowe zabezpieczenie wykonania układu, nie było identyczne z tym wykonaniem
i dlatego w przedmiocie prawa własności, zapisanie samo przez się
nie powodowało żadnych zmian, a jedynie takie zmiany zapowiadało97. Podobnie Wydział Prawny nie uwzględnił znacznych zasług
wojennych jednego ze współwłaścicieli. Z załączników do akt sprawy
wynikało, że strącił on 18 samolotów nieprzyjacielskich. W opinii
wydziału, okoliczność ta nie mogła stanowić podstawy do przełamania
zasady prawnej, może jedynie stanowić podstawę do uwzględnienia tych
zasług w dziedzinie, gdzie to jest możliwe98.

2.9. Sprawy majątków wyłączonych spod działania
dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej
Jako przykład procedury wyłączania majątków ziemskich spod
działania dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej może nam posłużyć
przypadek nieruchomości ziemskiej Topolin-Zając. WUZ w Warszawie
dnia 10 lipca 1945 r. po zbadaniu akt sprawy wyłączenia z parcelacji
nieruchomości ziemskiej Topolin-Zając położonej w gminie Ruchna
powiat węgrowski, stanowiącej własność Stefana Rzący i Reginy
Giewartowskiej orzekł, że nieruchomość ta o powierzchni 61,3 ha,
z czego 49,9 ha użytków rolnych, nie podlegała parcelacji. Orzeczenie
zostało oparte na następujących dowodach: wypisie z działu II wykazu
hipotecznego księgi dóbr ziemskich „Realność – Topolin”, zaświadczeniu Zarządu Gminy Ruchna z dnia 26 czerwca 1945 r., planie
gruntów majątku Topolin sporządzonego przez mierniczego Łukasza
Święcickiego, piśmie Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Węgrowie
z 9 czerwca 1944 r. i opinii Wydziału Urządzeń Rolnych Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 1945 r.99 Urząd
Ziemski swoją decyzję uzasadnił następująco: Stefan Rząca i jego
97 Ibidem.
98 Ibidem.
99 AAN, MR i RR II, sygn. 1895, Odpis orzeczenia Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego
w Warszawie skierowany do Stefana Rzący i Pełnomocnika Tymczasowego Rządu RP dla
spraw Reformy Rolnej na woj. warszawskie, 10 lipca 1945 r., s. 18–19.
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siostra Regina Giewartowska byli od 1933 r. współwłaścicielami gospodarstwa rolnego Topolin-Zając o łącznej powierzchni 61,3 ha, z czego
49,9 ha stanowiły użytki rolne, w tym grunta orne – 22 ha, łąki – 1,5
ha, pastwiska – 1,4 ha i sad owocowy – 25 ha100.
Decyzja Warszawskiego Urzędu Ziemskiego w Mińsku Mazowieckim
z 10 lipca 1945 r. została zaskarżona, przypuszczalnie przez Wojewódzkiego Pełnomocnika do spraw reformy rolnej w Mińsku Mazowieckim,
do ministra R i RR. Minister rolnictwa, po rozpatrzeniu sprawy, 28 lipca
1945 r., postanowił utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję. Minister
w uzasadnieniu swojej decyzji stwierdził, że majątek „Topolin-Zając”
ze względu na zajmowany ogólny obszar 61,3 ha, w tym 49,9 ha
użytków rolnych, jako taki nie podpadał pod działanie artykułu 2 ust. 1
punkt e dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. W opinii ministra
pewną wątpliwość mogła budzić pozycja – półenklawa w lasach
wyorana w gruntach piaszczystych o powierzchni 1,75 ha, ze względu
na problem do jakiej kategorii gruntów powinna zostać zaliczona, czy
do użytków rolnych, czy do gruntów leśnych. Po analizie dołączonych akt, zdaniem ministra, wyżej wymieniona enklawa, zgodnie
z opinią Nadleśnictwa Państwowego Węgrowo, Powiatowego Urzędu
Ziemskiego w Węgrowie i Wydziału Urządzeń Rolnych Wojewódzkiego
Urzędu Ziemskiego w Mińsku Mazowieckim, słusznie została potraktowana jako nieużytek – wobec nienadawania się pod uprawę rolną101.
Podobnie pod dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej nie
podpadały: majątek Gostolin, części dóbr Bałki oraz nieruchomość
ziemska „Staw Włodawski”. Majątek Gostolin położony w gminie
Załuski, w powiecie płońskim, został rozparcelowany w 1936 r.,
a tytuły własności rozparcelowanych gruntów zostały przeniesione
na nabywców w hipotekach w 1937 r. MR i RR stwierdziło, iż żadne
z gospodarstw powstałych w wyniku parcelacji majątku Gostolin nie
podpadało pod działanie art. 2 ust. 1 punkt e dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, gdyż: działka nr 1 własność Józefa Włoczaw100 W skład pozostałego obszaru wchodziły: lasy 5,6700 ha, siedlisko i podwórze
1,5235 ha, półenklawa w lasach wyorana w gruntach piaszczystych o powierzchni
1,7500 ha, AAN, MR i RR II, sygn. 1895, Pismo ministra R i RR skierowane do: Wojewódzkiego Pełnomocnika dla spraw reformy rolnej w Mińsku Mazowieckim, Warszawski
WUZ w Mińsku Mazowieckim w sprawie wyłączenia spod parcelacji majątku „Topolin
– Zając”, 28 lipca 1945 r., s. 23.
101 Ibidem, s. 23–24.
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skiego o łącznej powierzchni 52,0033 ha zawierała użytków rolnych
44,1993 ha, wody 4,8440, dróg 0,7075 ha, podwórza i pod zabudowaniami 2,2525 ha. Natomiast pozostałe gospodarstwa, działka nr 2
własność Kazimierza Włoczawskiego, nr 3 własność Natalii Włoczawskiej i nr 4 własność Stanisława Kołakowskiego, obejmowały po
15,29 ha gruntu. W świetle przepisów art. 2 ust. 1 punkt e dekretu
o przeprowadzeniu reformy rolnej oraz § 7 rozporządzenia wykonawczego z dnia 1 marca 1945 r. do tegoż dekretu, gospodarstwa te nie
podlegały przejęciu na rzecz Skarbu Państwa na cele reformy rolnej,
bez względu na zmiany dokonane przez niemieckie władze okupacyjne. Dokonana po II wojnie światowej parcelacja tych gospodarstw była niezgodna z przepisami i właścicielom tych gospodarstw
rolnych przysługiwało prawo ubiegania się przed sądami powszechnymi o przywrócenie zakłóconego stanu posiadania. W związku z tym
Minister R i RR mając na uwadze to, że akty nadania nie zostały jeszcze
doręczone nowym nabywcom działek, unieważnił przeprowadzoną
parcelację działek nabytych w 1937 r. z majątku Gostolin i polecił
działki te wraz z całym inwentarzem martwym i żywym przekazać
w całości w posiadanie pierwotnych właścicieli102.
Natomiast 5 maja 1945 r. WUZ w Warszawie, po zbadaniu akt
sprawy, podjął decyzję o wyłączeniu spod parcelacji nieruchomości
ziemskiej, rozparcelowanej w 1919 r., części dóbr Bałki w gminie
Sabnie, w powiecie sokołowskim, stanowiącej własność Heleny Sikorskiej i sukcesorów Franciszka Sikorskiego. Prezes Urzędu opierając
się na art. 2 ust. 1 punkt e dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej
orzekł, że działki ziemi: o powierzchni 16,7 ha stanowiąca własność
Heleny Sikorskiej i o powierzchni 39,5 ha stanowiąca własność
Franciszka Sikorskiego nie podlegają parcelacji103.
Podobne stanowisko zajął 30 listopada 1945 r. Gabinet Ministra
R i RR. Wychodząc z założenia, iż za nieruchomość ziemską
w rozumieniu dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, należy
102 AAN, MR i RR II, sygn. 1895, Pismo Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego
Ministerstwa R i RR skierowane do: Wojewódzkiego Pełnomocnika dla spraw reformy
rolnej w Mińsku Mazowieckim, Warszawski WUZ w Mińsku Mazowieckim w sprawie
bezprawnej parcelacji gospodarstw rolnych powstałych z maj. Gostolin pow. płońskiego,
23 lipca 1945 r., s. 25.
103
AAN, MR i RR II, sygn. 1895, Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego
w Warszawie do Heleny Sikorskiej, 5 maja 1945 r., s. 27; AAN, MR i RR II, sygn. 1895,
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uważać każdą nieruchomość poza granicami administracyjnymi miast,
podjął decyzję, że nieruchomość pod nazwą „Staw Włodawski”, jako
położona w granicach miasta Włodawa, nie podpadała pod działanie
dekretu PKWN z 6 września 1944104.

2.10. Odwołania z powodu bezprawnej parcelacji
i kwestia ekwiwalentu z tego tytułu
Ze względu na pośpiech, bałagan, trudności w kontroli oraz brak
w wielu majątkach niezbędnych planów i wyciągów z rejestru hipotecznego, komisje parcelacyjne, kierując się głodem ziemi, w wielu
miejscach, w tym na terenie województwa warszawskiego, rozparcelowały także te majątki ziemskie, które były wyłączone z parcelacji
na zasadzie art. 2 pkt e dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej105.
WUZ w Warszawie opierając się na przepisach § 5 rozporządzenia
Ministra R i RR z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu
o przeprowadzeniu reformy rolnej106, w stosunku do wielu już rozparcelowanych majątków wydawał orzeczenia, wyłączające te majątki
ziemskie spod działania dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej
i polecał wprowadzenie ich właścicieli w posiadanie tych majątków.
Takie postępowanie urzędu ziemskiego wywoływało często w terenie
dość duże niezadowolenie wśród chłopów. Nowi nabywcy ziemi
włożyli już wiele wysiłku w jej zagospodarowanie, przeprowadzając
określone prace polowe np. wiosenne zasiewy. Ponadto w większości
wypadków chłopi otrzymali już akt nadania ziemi, który dla nich był
dokumentem najistotniejszym, gwarantującym bezsporne prawa do
nadzielonej ziemi. Prawny punkt widzenia dla chłopów obdzielonych
ziemią nie miał znaczenia i z pewnością z dużą nieufnością podchodziliby do przydziału im innych parcel. W związku z tym Pełnomocnik
Rządu zalecał, aby już rozparcelowane majątki nie były zwracane
Pismo Heleny Sikorskiej do Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Warszawie, 20 sierpnia
1945 r., s. 26.
104 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo Wydziału Prawnego Ministerstwa R i RR do
Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego, 8 maja 1946 r., s. 37.
105 AAN, MR i RR II, sygn. 1895, Pismo Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Akcji
Siewnej na województwo warszawskie do Ministra R i RR, 22 czerwca 1946 r., s. 16.
106 Dz.U. RP 1945, nr 10, poz. 50.
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dawnym właścicielom. Tytułem rekompensaty (ekwiwalentu) proponował wystawienie poszkodowanym właścicielom majątków specjalnych zaświadczeń. Na ich podstawie mogliby oni otrzymać majątki
o takim samym obszarze na Ziemiach Zachodnich. W ten sposób
przestałby istnieć problem gospodarczo-polityczny, a pokrzywdzeni
właściciele ziemscy otrzymaliby majątki poniemieckie107.
Przy szacowaniu nieruchomości zarówno przejmowanych na cele
reformy rolnej, jak i wydzielonych tytułem ekwiwalentu na podstawie
dekretu z 28 listopada 1945 r. opierano się na przepisach instrukcji
Ministra R i RR z 12 grudnia 1946 r.108 Zmiany w tej instrukcji wprowadzała instrukcja Ministra R i RR z 19 sierpnia 1948 r.109 Ponadto
instrukcja z sierpnia 1948 r. stanowiła, że w przypadku wydzielenia
ekwiwalentu na Ziemiach Odzyskanych w zamian za grunty przejęte
na Ziemiach Dawnych przy zaliczeniu obiektów do okręgów ekonomicznych należało się kierować następującymi zasadami:
a) I okręg ekonomiczny na Ziemiach Dawnych odpowiada strefie
podmiejskiej okręgu I i II na Ziemiach Odzyskanych;
b) II okręg ekonomiczny na Ziemiach Dawnych odpowiada strefie dogodnych warunków ekonomicznych w I i II okręgu na Ziemiach Odzyskanych;
c) III okręg ekonomiczny na Ziemiach Dawnych odpowiada strefie
zróżnicowanych warunków ekonomicznych w II okręgu ekonomicznym na
Ziemiach Odzyskanych110.
Podział na okręgi ekonomiczne Ziem Dawnych był w załączniku
nr 5, a podział na okręgi ekonomiczne i strefy na Ziemiach Odzyskanych podany został w instrukcji Ministerstwa R i RR z 12 maja 1948 r.
o regulacji gruntów na obszarze Ziem Odzyskanych oraz b. Wolnego
Miasta Gdańska111.
Przy regulowaniu spraw, których dotyczył dekret z 28 listopada
1945 r., a które wynikły w skutek rozparcelowania nieruchomości
107 AAN, MR i RR II, sygn. 1895, Pismo Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Akcji
Siewnej na województwo warszawskie do Ministra R i RR, 22 czerwca 1946 r., s. 16.
108 Dz.Urz. MR i RR 1947, nr 1, poz. 7.
109 AN Kraków, UW Krakowski II, sygn. 3038, Instrukcja Ministra R i RR w sprawie
oszacowania niektórych nieruchomości ziemskich tak przejmowanych na cele reformy
rolnej i osadnictwa, jak i wydzielonych tytułem ekwiwalentu na podstawie dekretu z dnia
28 listopada 1945 r. (Dz.U. RP, nr 57, poz. 321), 19 sierpnia 1948 r., s. 87–88.
110 Ibidem, s. 87.
111 Dz.Urz. MR i RR, 1948, nr 12, poz. 49.
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ziemskich, uznanych później za niepodpadające pod działanie dekretu
o przeprowadzeniu reformy rolnej112, często miało miejsce, że właścicielom tychże nieruchomości, przyznawano tytułem ekwiwalentu
niepodzielne części tych nieruchomości, tzw. resztówki. Pod warunkiem, że uprawnieni do odszkodowania byli właściciele ziemscy zrzekali
się swoich roszczeń, jakie im przysługiwały na zasadzie art. 2, ust. 1
listopadowego dekretu. Zdaniem ministerstwa taka praktyka była nie
tylko sprzeczna z intencją i duchem dekretu z 28 listopada, ale dodatkowo wywoływała niezadowolenie i konflikt w terenie. Wśród nadzielonych ziemią z parcelacji panował sprzeciw wobec obejmowania
resztówki przez byłego właściciela, który z reguły zgłaszał pretensje
do nadzielonych. W związku z tym Minister R i RR zarządził, aby
Urzędy Wojewódzkie nie występowały do ministerstwa z wnioskami
o przyznanie ekwiwalentu, przewidzianego listopadowym dekretem
– resztówki z rozparcelowanej, a należącej uprzednio do danego
właściciela nieruchomości113. Następnie ministerstwo zwróciło się do
Wydziałów Urządzeń Rolnych Urzędów Wojewódzkich, aby rozeznały
się w sytuacji na terenie swojego województwa. Urząd Wojewódzki
w Krakowie, kierując się zarządzeniem MR i RR 5 listopada 1947 r.,
wysłał pismo do Referatów R i RR powiatów województwa krakowskiego114. Referaty do końca listopada przedstawiły sprawozdania
z wyjaśnieniem, którym właścicielom rozparcelowanych majątków
ziemskich, położonych w obrębie danego powiatu, a uznanych za
niepodpadające pod działanie dekretu o przeprowadzeniu reformy
rolnej, zostały przyznane tytułem ekwiwalentu tzw. resztówki.
W powiecie bialskim częściowo zostały rozparcelowane dwa majątki
ziemskie, niepodpadające pod działanie dekretu o przeprowadzeniu
reformy rolnej: Edmunda Schmeji z Kęt i Stanisława Thena z Bulowic
(Mały Czaniec). Spadkobiercy Edmunda Schmeji pozostali na niepodzielnej resztówce, bez jakiejkolwiek decyzji Urzędu Ziemskiego lub
112 Dz.U. RP 1945, nr 52, poz. 321.
113 AN Kraków, UW Krakowski II, sygn. 3138, Rozporządzenie Ministerstwa R i RR
do Urzędów Wojewódzkich Wydziałów R i RR, 22 października 1947 r., s. 3.
114
AN Kraków, UW Krakowski II, sygn. 3138, Pismo Urzędu Wojewódzkiego
Krakowskiego Dział R i RR Wydział Urządzeń Rolnych do Starostwa Powiatowego
Referat R i RR wg rozdzielnika, 5 listopada 1947 r., s. 1; AN Kraków, UW Krakowski II,
sygn. 3138, Rozporządzenie Ministerstwa R i RR do Urzędów Wojewódzkich Wydziałów
R i RR, 22 października 1947 r., s. 3.
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powiatowego Referatu R i RR. Natomiast spadkobiercom Alojzego
Schmeji zostało przydzielone w tymczasowe użytkowanie, do czasu
spisania umowy dzierżawnej 7 ha gruntu, którego zrzekli się nadzieleni nabywcy. W przypadku Stanisława Thena, to Urząd Ziemski
w Białej w kwietniu 1945 r. wyraził zgodę na używanie zabudowań
wraz z gruntami wyłączonymi spod parcelacji115.
Na terenie powiatu miechowskiego, tytułem ekwiwalentu byłym
właścicielom ziemskim zostały przyznane z rozparcelowanych
majątków ziemskich dwie resztówki116. Decyzją MR i RR z marca
1946 r. zwrócono ok. 3 ha byłym właścicielom majątku Bukowska
Wola, a w Luborzycy również na podstawie decyzji ministerstwa z maja
1947 r. około 6 ha gruntu wraz z młynem. W powiecie olkuskim została
wydana jedna resztówka. Spadkobiercom byłego właściciela majątku
Szczodrkowice, Jana Chrzanowskiego, zostało wydana w lipcu 1946 r.
resztówka o pow. około 5,5 ha117.
Starostwo bocheńskie, chrzanowskie, dąbrowskie, myślenickie,
nowosądeckie, nowotarskie, tarnowskie, wadowickie donosiły, że na
terenie ich powiatów nie było przypadków przyznania byłym właścicielom ziemskim, jako ekwiwalentu, resztówki, za zrzeczenie się praw,
jakie im przysługiwały na zasadzie art. 2, ust. 1 dekretu z 28 listopada
1945 r.118
* *
*
Na podstawie przebadanego materiału archiwalnego zawierającego postępowania administracyjne toczące się w II połowie lat 40.
115
AN Kraków, UW Krakowski II, sygn. 3138, Pismo Starostwa Powiatowego
Bialskiego Referat R i RR do Urzędu Wojewódzkiego Dział R i RR Wydział Urządzeń
Rolnych, 18 listopada 1947 r., s. 7–8.
116
AN Kraków, UW Krakowski II, sygn. 3138, Pismo Starostwa Powiatowego
Miechowskiego Referat R i RR do Urzędu Wojewódzkiego Dział R i RR Wydział Urządzeń
Rolnych w sprawie zwrotu właścicielom resztówek Luborzyca i Bukowska Wola, 14 listopada 1947 r., s. 19.
117
AN Kraków, UW Krakowski II, sygn. 3138, Pismo Starostwa Powiatowego
Olkuskiego Referat R i RR do Urzędu Wojewódzkiego Dział R i RR Wydział Urządzeń
Rolnych w sprawie zwrotu właścicielom resztówek, 18 listopada 1947 r., s. 27.
118 AN Kraków, UW Krakowski II, sygn. 3138, Pismo Starostwa Powiatowego Bocheńskiego Referat R i RR do Urzędu Wojewódzkiego Dział R i RR Wydział Urządzeń Rolnych,
12 listopada 1947 r., s. 9; AN Kraków, UW Krakowski II, sygn. 3138, Pismo Starostwa
Powiatowego Chrzanowskiego Referat R i RR do Urzędu Wojewódzkiego Dział R i RR
Wydział Urządzeń Rolnych, 20 listopada 1947 r., s. 13; AN Kraków, UW Krakowski
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XX wieku w sprawach dotyczących podpadania pod przepisy dekretu
PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej nieruchomości nacjonalizowanych, których jedną ze stron byli właściciele ziemscy, należy stwierdzić, że wywłaszczonym właścicielom ziemskim przysługiwało prawo
do odwoływania się od decyzji upaństwawiających ich własność,
z którego korzystali. Głównymi przyczynami odwołań byłych właścicieli nieruchomości ziemskich przejętych na realizację dekretu
o przeprowadzeniu reformy rolnej było: niepodpadanie nieruchomości miejskiej i zakładów przemysłowych pod dekret, nieprzekraczanie areału, współwłasność osób fizycznych lub prawnych, inwentarz żywy i martwy właścicieli i dzierżawców majątków ziemskich,
ważność przedwojennego układu z wierzycielami, bezprawna parcelacja i kwestia ekwiwalentu z tego tytułu. Okazuje się, iż prawna
definicja „nieruchomości ziemskiej”, przedstawiona w I rozdziale,
a przyjęta przez MR i RR, traktująca majątek ziemski, jako całość
gruntu i zabudowań właściciela, w tym również parku oraz budynków
mieszkalnych, w świetle przebadanych postępowań administracyjnych nie była w tym czasie kwestionowana przez wywłaszczonych
właścicieli ziemskich. W przebadanym materiale archiwalnym, brak
jest jakichkolwiek odwołań ze strony byłych właścicieli ziemskich,
od decyzji przejęcia na Skarb Państwa zespołu dworsko-parkowego
lub pałacowo-parkowego, jako nie podpadających pod dekret PKWN
z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

II, sygn. 3138, Pismo Starostwa Powiatowego Dąbrowskiego Referat R i RR do Urzędu
Wojewódzkiego Dział R i RR Wydział Urządzeń Rolnych, 10 listopada 1947 r., s. 15;
AN Kraków, UW Krakowski II, sygn. 3138, Pismo Starostwa Powiatowego Myślenickiego Referat R i RR do Urzędu Wojewódzkiego Dział R i RR Wydział Urządzeń Rolnych,
24 listopada 1947 r., s. 21; AN Kraków, UW Krakowski II, sygn. 3138, Pismo Starostwa
Powiatowego Nowosądeckiego Referat R i RR do Urzędu Wojewódzkiego Dział R i RR
Wydział Urządzeń Rolnych, 9 listopada 1947 r., s. 23; AN Kraków, UW Krakowski II,
sygn. 3138, Pismo Starostwa Powiatowego Nowotarskiego Referat R i RR do Urzędu
Wojewódzkiego Dział R i RR Wydział Urządzeń Rolnych, 12 listopada 1947 r., s. 25;
AN Kraków, UW Krakowski II, sygn. 3138, Pismo Starostwa Powiatowego Tarnowskiego Referat R i RR do Urzędu Wojewódzkiego Dział R i RR Wydział Urządzeń Rolnych,
11 listopada 1947 r., s. 29; AN Kraków, UW Krakowski II, sygn. 3138, Pismo Starostwa Powiatowego Wadowickiego Referat R i RR do Urzędu Wojewódzkiego Dział R i RR
Wydział Urządzeń Rolnych, 20 listopada 1947 r., s. 31.
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3. POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE
Z POWÓDZTWA FUNDACJI, SAMORZĄDÓW,
INSTYTUCJI, MIAST, ZWIĄZKÓW KOMUNALNYCH,
BYŁYCH PRACOWNIKÓW NIERUCHOMOŚCI
ZIEMSKICH I DROBNYCH DZIERŻAWCÓW
W poprzednim rozdziale zostały przedstawione postępowania
toczące się w II połowie lat 40. XX wieku w sprawach dotyczących
podpadania pod przepisy dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy
rolnej nieruchomości nacjonalizowanych, których jedną ze stron
byli właściciele ziemscy. W trakcie badań na temat tych postępowań
administracyjnych, okazało się, że stroną postępowania nie byli
jedynie właściciele ziemscy. Niniejszy rozdział przedstawia odwołania,
których stroną postępowania były: samorządy, fundacje, byli pracownicy nieruchomości ziemskich, drobni dzierżawcy.

3.1. Postępowania dotyczące nieruchomości ziemskich
wchodzących w skład fundacji
Jedną z pierwszych spraw dotyczących podlegania nieruchomości ziemskich wchodzących w skład fundacji pod przepisy
dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej były dobra ziemskie
Fundacji Potulickich. Aktem notarialnym spisanym 24 lutego 1928 r.
w Poznaniu Aniela Potulicka utworzyła „Fundację Potulicką im. Anieli
Potulickiej”, z przeznaczeniem dochodów z tej fundacji na rzecz
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Fundację zatwierdziła Rada
Ministrów uchwałą z 14 marca 1928 r. Następnie 8 dni później Prezydent Rzeczypospolitej wydał rozporządzenie o wyłączeniu majątków
przeznaczonych na „Fundację Potulicką im. Anieli Potulickiej”
od zastosowania ustawy z 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy
rolnej1. Rozporządzenie to weszło w życie wraz z jego ogłoszeniem,
tj. 24 marca 1928 r., a jego wykonanie zostało powierzone ministrowi

1

Dz.U. RP 1928, nr 36, poz. 438.
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Reform Rolnych2. Według opinii prawnej Rady Wydziału Prawa i Nauk
Społeczno-Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
skierowanej do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych (dalej MR
i RR) w sprawie dóbr ziemskich Fundacji Potulickich, dekret PKWN
z 6 września 1944 r. nie wprowadził zmian w stanie prawnym Fundacji
Potulickich. Następnie według 19 artykułu tegoż dekretu z dniem
jego ogłoszenia przestała obowiązywać ustawa Prezydenta z 28
grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej, wraz z późniejszymi
zmianami3. W opinii Rady Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie Fundacji Potulickich nie mogło być uważane za zmianę ustawy z 28 grudnia 1925 r.
Rozporządzenie to było przepisem szczególnym, dotyczącym tylko
jednego konkretnego przypadku, a nie normą generalną. Fundacja
Potulickich weszła w życie według dokładnego brzmienia art. 1 ust.
2 rozporządzenia z 22 marca 1928 r. Rozporządzenie straciłoby moc
jedynie wówczas, gdyby akt fundacyjny został imiennie, „expressis
verbis” unieważniony drogą prawną. Żaden akt ustawodawczy tego
nie uczynił, czyli akt fundacyjny był nadal ważny. Zagwarantowanie
nienaruszalności Fundacji Potulickich w drodze aktu ustawodawczego
było wyrazem szczególnej troski Rzeczypospolitej nad tą fundacją.
Wobec braku w tym czasie nowych, wyraźnie przeciwnych postanowień prawa, nienaruszalność fundacji była prawnie zabezpieczona4.
Zasada ta obowiązywała również w stosunku do postanowień
dekretu PKWN z 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na
własność Skarbu Państwa5. Podobnie i ten dekret nie zawierał szczegółowych postanowień w kwestii własności fundacji, powołanych lub
potwierdzonych w drodze specjalnych aktów ustawodawczych6.
Sensu opinii prawnej Rady Wydziału Prawa i Nauk SpołecznoEkonomicznych KUL nie podzielał Wydział Prawny Gabinetu Ministra
2 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Opinia prawna podpisana przez prodziekana Ignacego
Czumę, brak daty, s. 103.
3 Dz.U. RP 1945, nr 3, poz. 13.
4 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Opinia…, s. 103–104; AAN, MR i RR II, sygn. 420,
Pismo Gabinetu Ministra Wydział Prawny Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do
Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego, 2 października 1946 r., s. 105.
5 Dz.U. RP 1944, nr 15, poz. 82.
6 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Opinia…, s. 104.
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R i RR7. Według prawników ministerstwa rozporządzenie Prezydenta
RP z 22 marca wyłączyło dobra ziemskie Fundacji Potulickich od
zastosowania dekretu z 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej.
Skoro w myśl art. 19 dekretu z 6 września 1944 r. ustawa ta straciła
moc obowiązującą, to cytowane przepisy z rozporządzenia z 22 marca
1928 r. stały się bezprzedmiotowe, a do uznania iż odnoszą się one
do dekretu z 6 września 1944 r. brakowało podstaw. Ponadto sprawa
nieruchomości ziemskich wchodzących w skład Fundacji Potulickich
mogła być regulowana w trybie art. 15 dekretu o przeprowadzeniu
reformy rolnej8.
Opinia MR i RR w kwestii podpadania nieruchomości ziemskich pod
działanie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej wraz z upływem
czasu uległa zmianie. W piśmie z 3 lipca 1947 r. skierowanym do
Wojewódzkiego Wydziału Oświaty Rolniczej w Poznaniu w sprawie
majątku Kijewo w powiecie Środa, ministerstwo zawiadamiało, że
majątki ziemskie stanowiące własność fundacji, szczególnie chronionych ustawami, nie podlegają postanowieniom dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Wszelkie zmiany dotyczące przeznaczenia
majątków fundacyjnych mogły być dokonywane, jedynie na podstawie
ustawy Sejmu Ustawodawczego RP. W związku z tym, iż Fundacja
Kórnicka była fundacją chronioną ustawą, Ministerstwo komunikowało, ze decyzja MR i RR z czerwca 1945 r. przekazująca majątek
Kijewo na rzecz liceum rolniczego, zostanie uchylona po nadesłaniu
materiału z terenu. W związku z tym, należało się liczyć z koniecznością zwrotu majątku Kijewo wraz z zabudowaniami Fundacji Kórnickiej. W takim przypadku pod uwagę były brane dwa warianty. Liceum
rolnicze przeniosłoby się, np. do folwarku Żabikowo o pow. 54 ha
w powiecie średzkim, wykorzystywanym na potrzeby szkolnictwa
lub porozumienie się z zarządem Fundacji Kórnickiej w celu pozostawienia liceum w Kijewie. W tym drugim przypadku liceum byłoby

7 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo…, s. 105.
8 Art. 15 mówił: Przy wypracowaniu planu podziału pewna część ziemi zostaje
niepodzielona dla wzorcowych gospodarstw w interesie podniesienia poziomu gospodarki rolnej, dla szkół rolniczych i powszechnych, dla rozbudowy miast i innych ważnych
zadań użyteczności publicznej. Dz.U. RP 1945, nr 3, poz. 13.
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prowadzone przez Fundację w ramach celów ustalonych jej statutem,
a nadzór pedagogiczny dalej należałby do MR i RR9.
W związku z powtarzającymi się zapytaniami Urzędów Wojewódzkich, co do sposobu postępowania w przypadku nieruchomości
należących do fundacji, w czerwcu 1948 r. minister R i RR zaopatrzył je w wytyczne w tej sprawie. Uznał, że nieruchomości ziemskie,
których obszar przekraczał normy ustalone w dekrecie o przeprowadzeniu reformy rolnej, należało niezwłocznie przejąć na rzecz Skarbu
Państwa. W stosunku do nieruchomości, które zostały rozparcelowane, a nie podpadały pod działanie dekretu, miały zastosowanie
przepisy dekretu z dnia 28 listopada z 1945 r. o przejęciu niektórych
nieruchomości ziemskich na cele reformy rolnej i osadnictwa. Prawa
własności nieruchomości przejętych i rozparcelowanych należało
przenieść na nabywców, mając na uwadze przepisy zarządzenia z dnia
8 IV 1948 r. (D. UR/2.II.0/2). Nieruchomości ziemskie przejęte na
rzecz Skarbu Państwa i nie rozparcelowane, które Zdaniem Urzędu
Wojewódzkiego oraz zainteresowanych władz nie powinny ulec
podziałowi z uwagi na charakter i przeznaczenie fundacji, można było
objąć wnioskiem o wyłączenie w myśl artykułu 15 dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej oraz § 42 rozporządzenia wykonawczego
z dnia 1 marca 1945 r., po uprzednim uzyskaniu opinii Wojewódzkiej
Rady Narodowej. Na koniec minister zauważył, że zarządzenie to nie
odnosi się do nieruchomości ziemskiej, która została przeznaczona na
cele fundacji aktami ustawodawczymi, jak np. Fundacja Smogulecka,
Wieś Kościuszkowska, Zakłady Kórnickie. Sprawa tych nieruchomości
miała zostać uregulowana odrębnym rozporządzeniem10.
Do pisma ministra dołączono kartkę z odręcznym pismem, zatytułowaną Fundacje11. Z jej zawartości możemy odczytać, które z fundacji
w opinii ministra wymagały nowego wydania specjalnego rozporzą9 AAN, MR i RR II, sygn. 1516, Pismo dyrektora Departamentu Oświaty Rolniczej
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, St. Podrygałło do Wojewódzkiego Wydziału
Oświaty Rolniczej w Poznaniu w sprawie majątku Kijewo w pow. Środa, 3 lipca 1947 r.,
s. 76.
10
AAN, MR i RR II, sygn. 1516, Pismo Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych
do Urzędu Wojewódzkiego Dział Rolnictwa i Reform Rolnych w: Warszawie, Łodzi,
Kielcach, Lublinie, Białymstoku, Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Katowicach, Krakowie
i Rzeszowie, 18 czerwca 1948 r., s. 81.
11 AAN, MR i RR II, sygn. 1516, Notatka fundacje, brak daty, s. 81.
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dzenia. Były to: Fundacja Smogulecka im. Bogdana Hutten-Czapskiego12; Fundacja „Zakłady Kórnickie”13; Fundacja „Wieś Kościuszkowska”14; Fundacja Potulicka im. Anieli Potulickiej15; Fundacja
Henryka Sienkiewicza16.
MR i RR podejmując decyzje w sprawie nieruchomości ziemskich
wchodzących w skład fundacji korzystało z aktów prawnych dotyczących fundacji oraz potwierdzenia darowizn i zapisów. Były to: Dekret
o fundacjach i o zatwierdzaniu darowizn i zapisów17; Rozporządzenie
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmiany
dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i o zatwierdzaniu darowizn
i zapisów18; Dekret z dnia 22 października 1947 r. o zmianie i rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i o zatwierdzaniu darowizn i zapisów na cały obszar Państwa
Polskiego19; Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia
1947 r. o sprostowaniu błędów20.

3.2. Sprawy odnoszące się do darowizn nieruchomości
Dnia 14 sierpnia 1947 r. Wydział Prawny MR i RR wydał opinię
w sprawie intabulacji (wpisu aktu nabycia do księgi hipotecznej) działki
z majątku Tarnowiec na rzecz kościoła katedralnego w Tarnowie21.
Stwierdził w niej, że dla darowizn dotyczących nieruchomości nie
została zachowana procedura wymagana przez obowiązujący w tym
czasie art. 82 rozporządzenia Prezydenta RP z 27 października
1933 r. prawo o notariacie, przekazania jej w formie aktu notarial12 Dz.U. RP 1930, nr 76, poz. 596.
13 Dz.U. RP 1925, nr 86, poz. 592.
14 Dz.U. RP 1929, nr 24, poz. 248.
15 Dz.U. RP 1928, nr 36, poz. 348.
16 Dz.U. RP 1945, nr 44, poz. 251.
17 Dz.U. RP 1919, nr 15, poz. 215.
18 Dz.U. RP 1928, nr 38, poz. 372.
19 Dz.U. RP 1947, nr 66, poz. 400.
20 Dz.U. RP 1947, nr 73, poz. 468.
21 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Opinia Wydziału Prawnego Ministerstwa Rolnictwa
i Reform Rolnych w sprawie intabulacji działki z majątku Tarnowiec na rzecz Kościoła
Katedralnego w Tarnowie, 14 sierpnia 1947 r., s. 183–184.
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nego22. Ponadto, jak wynikało z zeznań obu stron, sprzecznych ze sobą,
nie można było jednoznacznie stwierdzić, jaka była wola właściciela
majątku Tarnowiec. Komu przedmiotowa działka była darowana, wsi
Tarnowiec, czy kościołowi w Tarnowie. Pismo generalnego dyrektora
dóbr Sanguszki, ówczesnego właściciela majątku Tarnowiec, mogło
być traktowane jedynie jako przyrzeczenie darowizny wyrażone przez
osobę trzecią i to pod warunkiem, że generalny dyrektor dóbr posiadał
pełnomocnictwo do dysponowania majątkiem nieruchomym. Ponadto
nie było ustalone, kto budował dom, wieś czy kościół. Jedynie pewne
było, że dom dla własnego użytku wybudowało społeczeństwo wsi
Tarnowiec przy udziale Kościoła, na terenie należącym do byłego
właściciela majątku Tarnowiec, który jednak formalności darowizny
do 1 września 1939 r. nie dopełnił. W związku z tym należało uznać,
że darowizny nie było, a działka w dalszym ciągu należała do właściciela tabularnego majątku Tarnowiec23.
Z przedstawionych powyżej ustaleń wynikało, iż przedmiotowa
działka przeszła do Zapasu Ziemi i jako taka podlegała przepisom
dekretu PKWN z 6 września 1944 r. W związku z tym oparcie się przez
Powiatowy Urząd Ziemski w Tarnowie 10 sierpnia 1945 r. na przepisach
tymczasowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 września 1919
r. normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskich24,
było nieprawidłowe, gdyż w tym czasie właścicielem był już Skarb
Państwa, z mocy przepisów o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Następnie w myśl § 33 rozporządzenia MR i RR z 1 marca 1945 r.
w sprawie wykonania tegoż dekretu komisarz ziemski nie wydawał
zezwolenia na przewłaszczenie działki, a jedynie wprost nadawał ją
aktem własnym – wespół z powiatowym pełnomocnikiem do spraw
reformy rolnej. Podobnie, na tymczasowym rozporządzeniu z 1919 r.,

22 Art. 82 § 1 stanowił: umowy o przejście, ograniczenie lub obciążenie prawa
własności do nieruchomości powinny być pod nieważnością samej umowy sporządzone
w formie aktu notarialnego. Dz.U. RP 1933, nr 84, poz. 609.
23 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Opinia Wydziału Prawnego…, s. 183.
24 Dz.U. RP 1919, poz. 428.
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niesłusznie swoje orzeczenie oparł WUZ w Krakowie 26 października
1945 r.25
Według Wydziału Prawnego MR i RR również Sąd Okręgowy
oraz Sąd Apelacyjny, podjęły nieprawidłowe decyzje. Sąd Okręgowy
opierając się na wspomnianym orzeczeniu Wojewódzkiego Urzędu
Ziemskiego w Krakowie, wydał uchwałę intabulacyjną L. hip. 376/45
z 6 grudnia 1945 r. na rzecz rzymskokatolickiego kościoła parafialnego
katedralnego w Tarnowie, którą zatwierdził Sąd Apelacyjny uchwałą
Syg. II Cz. 111/46 z 4 czerwca 1946 r. Zarówno Sąd Okręgowy, jak i Sąd
Apelacyjny nie miały podstawy prawnej do wydania takiej uchwały
oraz jej zatwierdzenia, gdyż orzeczenie oparte na rozporządzeniu
tymczasowym z 1919 r., jako takie nie mogło być wyłączną podstawą do
wpisu prawa własności, a było tylko zezwoleniem władzy administracyjnej na zawarcie formalnej umowy o przeniesienie prawa własności
nieruchomości ziemskiej26. W związku z powyższym Wydział Prawny
MR i RR był zdania, że w oparciu o przepisy art. 101 pkt b rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym27, powinno się uchylić w drodze nadzoru wyżej wymienione orzeczenie Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Krakowie
w części zezwalającej na przeniesienia prawa własności przedmiotowej działki na rzecz rzymskokatolickiego kościoła parafialnego
katedralnego w Tarnowie, jako wydane bez podstawy prawnej. Z tym,
że działka ta wraz z budynkiem mogła być na podstawie art. 15 dekretu
PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej jedynie zarezerwowana na
rzecz gromady (wsi Tarnowiec) lub Kościoła, gdyż dekret ten w art. 1
ust. 1 pkt d w tym momencie przewidywał jedynie zarezerwowanie
terenów na podobne cele, a dalszych przepisów do tego momentu było
brak. Następnie Wydział Prawny postulował wystąpienie do Prokuratorii Generalnej z wnioskiem, iż skoro wyżej wymienione orzeczenia
Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego zostały uchylone
i poza tym same z siebie nie dawały jeszcze podstawy do intabulacji
działki, aby prokuratoria wystąpiła w sądzie o uchylenie wspomnianych uchwał sądowych i wykreślenie w księgach hipotecznych majątku
Tarnowiec wpisu intabulacyjnego, przenoszącego własność przed25
26
27

AAN, MR i RR II, sygn. 420, Opinia Wydziału Prawnego…, s. 183.
Ibidem.
Dz.U. RP 1928, nr 36, poz. 341.
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miotowej działki na rzecz Kościoła w Tarnowie, gdyż nieruchomość ta
na podstawie dekretu PKWN o przeprowadzenia reformy rolnej stanowiła już własność Państwa28.
Wydział Prawny MR i RR w kwestii darowizny wypowiedział się po
raz kolejny we wrześniu 1947 r., indagowany w tej sprawie przez Departament Przebudowy Ustroju Rolnego, który oczekiwał odpowiedzi
na pytanie czy według austriackiego kodeksu cywilnego można było
ustnie darować nieruchomość. Według Departamentu Prawnego za
wyjątkiem Ziem Wschodnich na całym pozostałym obszarze Polski
wymagana była ważność darowizny, forma notarialna. Jednak formę
tę zastępowało wykonanie darowizny. Zasadę tę zatrzymał też kodeks
zobowiązań. Obowiązywała ona również w austriackim kodeksie
cywilnym. Wykonanie darowizny, a więc przeniesienie własności,
mogło nastąpić wyłącznie w ramach odnośnych przepisów. Według
§ 431 austriackiego kodeksu cywilnego przeniesienie własności nieruchomości wymagało wpisu aktu nabycia do księgi hipotecznej (intabulacja). Umowa kauzalna, a więc akt nabycia, stanowiąca podstawę
przejęcia własności musiała być dokumentem uwierzytelnionym
w formie przypisanej do ważności aktu albo dokumentem publicznym
(§ 432 austriackiego kodeksu cywilnego). Sama więc umowa darowizny
lub wyposażenia dziecka, względnie oddania nieruchomości, nie
powodowały jeszcze przejścia własności na osobę obdarowywaną.
Skutek taki następował dopiero w momencie intabulacji. Ponadto,
umowa w tym względzie, w odniesieniu do nieruchomości wymagała
formy przynajmniej dokumentu uwierzytelnionego, o ile ustawa nie
przewidywała dla danej umowy jeszcze dalszej formy. Z tego wynika,
że według austriackiego kodeksu cywilnego nie można było ustnie
darować nieruchomości, lub wyposażyć dziecka29. Natomiast według
ówczesnego prawa rzeczowego uchwalonego w 1946 r. własność
nieruchomości przechodziła poza księgą wieczystą na podstawie

28 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Opinia Wydziału Prawnego…, s. 184.
29 AAN , MR i RR II, sygn. 420, Pismo Wydziału Prawnego Departamentu Ogólnego
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do Departamentu Przebudowy Ustroju
Rolnego, 17 września 1947 r., s. 215–217.

78

samej umowy, która jednak wymagała formy aktu notarialnego30, co
wynikało z prawa o notariacie z dnia 27 października 1933 r.31
Wydział Prawny udzielił także odpowiedzi na pytanie: czy darowizna
stanowi dział fizyczny nieruchomości? Na początku zaważył, że pod
działami należy rozumieć wyjście ze współwłasności (w szczególności odnosiło się to do działów spadkowych) i podział majątku przez
wstępnych na rzecz zstępnych32. Następnie przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie w kontekście wykonania dekretu o reformie rolnej.
Jego 2 art., ust. 2 stanowił, że nieważne są wszystkie akty prawne
lub fizyczne działy nieruchomości ziemskich po 1 września 1939 r.
Z tego wynikało, że nieważne są więc wszystkie działy po 1 września
1939 r., bez względu na to, czy były prawnie zawarte. Ponadto dekret
o przeprowadzeniu reformy rolnej niczego nie wyraził. W szczególności nie można było wnioskować z dodatku „lub fizyczne”
czegoś wręcz przeciwnego, a mianowicie, że działy faktyczne sprzed
1 września 1939 r. wywierają skutek w odniesieniu do reformy rolnej.
Dla takiej argumentacji brak było wszelkiej podstawy zarówno
prawnej i faktycznej. Zalecano używanie jej jedynie w przypadkach,
które nie budziły żadnych wątpliwości. Tego rodzaju argumentacji
nie uzasadniała ewolucja prawna dekretu. W pierwotnej bowiem
redakcji art. 2 ust. 2 stanowił, że majątki rodzinne podzielone prawnie
i fizycznie przed 1 września 1939 r. nie będą uważane za jednostkę33.
Ustawodawca zatem wymagał, aby dział był przeprowadzony nie tylko
prawnie, ale także faktycznie (fizycznie). Majątki podzielone prawnie
i faktycznie, same przez się nie mogły uchodzić za jednostkę, ustawodawca chciał jedynie w ten pośredni sposób z ograniczeniem do reformy
rolnej, nie tangując stosunku pomiędzy kontrahentami działu, unieważnić
działy rodzinne zawarte po 1 września 1939 r. i ten zamiar wyraził już
w formie bezpośredniej z skutkiem ogólnym (w odniesieniu do wszystkich działów) w znowelizowanym dekrecie34. Podobnie jak w pierwotnym
30 Art. 43 prawa rzeczowego z dnia 11 października 1946 r., Dz.U. RP 1946, nr 57,
poz. 319.
31 Art. 82, Dz.U. RP 1933, nr 84, poz. 609.
32 AAN , MR i RR II, sygn. 420, Pismo Wydziału Prawnego Departamentu Ogólnego…,
s. 216.
33 Dz.U. RP 1944, nr 4, poz. 17.
34 Dz.U. RP 1945, nr 3, poz. 13.

79

tekście dekretu, również i w nowelizacji ustawodawca nie miał zamiaru
sankcjonować działy faktyczne35. Wprost przeciwnie, skuteczność działu
prawnego uzależniał od faktycznego jego wykonania. Tak znowelizowany dekret unieważnił klauzulą generalną wszystkie działy rodzinne
po 1 września 1939 r., bez względu na ich charakter, to znaczy bez
względu na to, czy wymagały specjalnego unieważnienia. Czyli bez
dalszego badania ich natury prawnej. Więc z ujęcia dekretu bynajmniej nie wynikło, że kategorie działów mogły otrzymać skuteczność prawną, której nie posiadały według poszczególnych przepisów
ustawowych36. Naczelnik Wydziału Prawnego MR i RR zauważał
ponadto, że Dekret wspomina też w art. 2 wyłącznie o własności i nigdy
nie wspomina o posiadaczach samoistnych, za których uchodzić muszą
posiadacze z działów tylko faktycznych. Co należy przyjąć, że ustawodawcy był zupełnie obcy zamiar sankcjonowania takich posiadaczy
w odniesieniu do reformy rolnej. W związku z tym Wydział Prawny
zalecał przyjęcie zasady, że tylko działy prawne, dokonane przed
1 IX 1939 r. stwarzają samodzielne jednostki w rozumieniu dekretu
o przeprowadzeniu reformy rolnej37.

3.3. Problem nieruchomości ziemskich stanowiących
własność miasta
W dniu 11 sierpnia 1945 r. Zarząd Miejski Chełmna złożył wniosek
do Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego Pomorskiego w Bydgoszczy
o wyłączenie spod parcelacji obszaru 518 ha gruntów z majątków:
Kolno, Granica, Łęg, Podwiesk i Dorposz, stanowiących dotychczasową
własność miasta Chełmno. Ale Prezes Urzędu Ziemskiego 23 sierpnia
1945 r. wydał decyzję negatywną, uzasadniając, iż zgodnie z przepisami dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, z parcelacji mogły
być wyłączone jedynie grunty leżące w granicach administracyjnych
miasta oraz położone w sferze interesów mieszkaniowych miasta.
Natomiast w przypadku pozostałych gruntów majątków: Kolno,
35 AAN , MR i RR II, sygn. 420, Pismo Wydziału Prawnego Departamentu Ogólnego…,
s. 216.
36 Ibidem.
37 Ibidem, s. 217.
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Granica, Łęg, Podwiesk i Dorposz, to stosownie do dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, powinny one zostać przejęte na rzecz Skarbu
Państwa i przeznaczone na cele reformy rolnej38.
Z tą decyzją nie zgadzał sie burmistrz Chełmna. W odwołaniu do
ministra R i RR uzasadniał swoje stanowisko w sposób następujący:
grunta miejskie stanowiły użytki, bez zabudowań gospodarczych
w następujących wsiach:
• W Łęgu 99 mórg pruskich i 98 prętów pruskich o wartości
w 1939 r. 19 996 zł.
• W Podwiesku 198 mórg pruskich i 30 prętów pruskich o wartości
w 1939 r. 39 660 zł.
• W Dorposzu 764 mórg pruskich i 16 prętów pruskich o wartości
w 1939 r. 152 832 zł.
• W Granicy 199 mórg pruskich i 58 prętów pruskich o wartości
w 1939 r. 39 916 zł.
• W Kolnie 810 mórg pruskich i 158 prętów pruskich o wartości
w 1939 r. 162 832 zł39.
W sumie były to 2072 morgi pruskie, czyli ok. 518 ha ziemi ornej
o łącznej wartości w 1939 r. 435 236 zł. Z zachowanych akt katastralnych wynikało, że zostały one przekazane jako fundacja gminie
miasta Chełmno w 1233 r. przez Zakon Krzyżacki oraz jako fundacja
króla polskiego i biskupa chełmińskiego. Bliższych szczegółów co do
fundacji króla polskiego i biskupa chełmińskiego zarząd miasta nie
mógł podać, gdyż akta przedmiotowe zostały wywiezione w 1942 r.
do Gdańska i złożone w tamtejszym Archiwum Państwowym. Miasto
Chełmo wydzierżawiało te grunta w formie parcel mieszkańcom
wymienionych wsi. Wpływy z dzierżaw były przeznaczane na opiekę
społeczną. Dochód w preliminarzu budżetowym miasta w roku
1939/1940 wynosił 75 099 zł. Nie pokrywał on wydatków ponoszonych na opiekę społeczną, które wynosiły 106 267 zł. Zarząd zaznaczał, iż wpływy z dzierżawy tych gruntów również w 1945 r. nie pokryją
wydatków na opiekę społeczną, które wynosiły 2 mln zł. Dzierżawa
38 AAN, MR i RR II, sygn. 1516, Decyzja Prezesa Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego
Pomorskiego w Bydgoszczy w sprawie wyłączenie spod parcelacji terenów stanowiących
dotychczasową własność gminy miasta Chełmno, 23 sierpnia 1945 r., s. 181.
39 AAN, MR i RR II, sygn. 1516, Odwołanie Zarządu Miejskiego miasta Chełmno
do ministra Rolnictwa i Reform Rolnych od decyzji Prezesa Wojewódzkiego Urzędu
Ziemskiego w Bydgoszczy, 23 października 1945 r., s. 178–180.
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była pobierana częściowo w ziemiopłodach, a częściowo w gotówce.
Dzięki temu wdowy, sieroty, inwalidzi i biedni niezdolni do pracy byli
zaopatrywani w żywność, a pieniądze pokrywały ich leczenie40.
WUZ w Bydgoszczy w piśmie do MR i RR z 29 lipca 1946 r. odniósł
się do odwołania Zarządu Miejskiego Chełmna. W aktach gruntowych
nieruchomości Dębolesie faktycznie odnaleziono dokument z 28 marca
1876 r., wystawiony przez królewską rejencję w Kwidzynie, z którego
wynikało, że Zakon Krzyżacki przywilejem z 1233 r., odnowionym
w 1251 r., przekazał na własność miasta tzw. chełmińską nizinę
miejską z nieruchomościami: Granica, Łęg, Podwiesk, Dębolesie, dla
których założono nowe księgi gruntowe z tytułem własności przepisanym na Gminę Miejską miasta Chełmno. Z zapisu hipotecznego oraz
z treści dokumentu z 1876 r. wynikało, że majątki nadane na własność
Chełmnu, przywilejami Zakonu Krzyżackiego, bądź polskiego króla
nie można było traktować jako fundację w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa cywilnego z następujących powodów: przywileje były jedynie tytułem uzyskania własności nieruchomości przez
Chełmno. Gdyby te majątki stanowiły własność fundacyjną, to nie
Chełmno, a fundacja jako osoba prawna, byłaby ujawniona w dziale
I księgi gruntowej, jako właściciel. Ponadto w nadanych przywilejach powinien być ustalony cel istnienia i działalności fundacji oraz
powołanie zarządu (statut fundacyjny). W związku z tym Urząd
Ziemski wnosił o utrzymanie w mocy decyzji z 23 sierpnia 1945 r.41
Minister R i RR poparł stanowisko Wojewódzkiego Urzędu
Ziemskiego w Bydgoszczy w orzeczeniu z 31 grudnia 1947 r. Utrzymując w mocy decyzję Prezesa WUZ w Bydgoszczy, uzasadnił ją
następująco: Chełmno posiadało nieruchomości ziemskie o łącznym
obszarze 518 ha, a zgodnie z dekretem o przeprowadzeniu reformy
rolnej, nieruchomość ziemska stanowiąca własność osoby fizycznej
lub prawnej, a więc i samorządu, która przekraczała normę 100 ha
przechodziła na własność Państwa. Podnoszenie przez miejski Zarząd
kwestii dochodów z dzierżaw, jako bardzo ważnego źródła finansowania opieki społecznej na terenie Chełmna, w tym przypadku
40 Ibidem, s. 178–179.
41 AAN, MR i RR II, sygn. 1516, Pismo Wydziału Urządzeń Rolnych Wojewódzkiego
Urzędu Ziemskiego do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie majątku Łęg
powiatu chełmińskiego, 29 lipca 1946 r., s. 182.
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było bez znaczenia prawnego, gdyż w niczym nie mogło podważyć
podstawowych założeń dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Następnie powtórzył za WUZ w Bydgoszczy, iż tytuł własności
w księdze gruntowej nie jest zapisany na rzecz fundacji, tylko na rzecz
Chełmna42.

3.4. Kwestia zaopatrzenia emerytalnego dla byłych
pracowników nieruchomości ziemskich
Problem zaopatrzenia emerytalnego dla byłych pracowników
nieruchomości ziemskich przejętych na własność Skarbu Państwa na
podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej z całą jaskrawością był widoczny w przypadku dóbr Potockich w Krzeszowicach
i okolicy. Zatrudniano w tych dobrach: pracowników umysłowych,
ogrodników, portierów, lokajów, służbę domową, pracowników rolnych
itp. Przepracowali oni u Potockich kilkadziesiąt lat bądź całe swoje
życie, lub w wyniku wypadku albo choroby byli niezdolni do dalszej
pracy. Wobec nierozciągnięcia przymusu ubezpieczenia na pracowników rolnych na terenach obejmujących majątki ziemskie, osoby te
nie podlegały ubezpieczeniom społecznym obowiązujących pozostałych pracowników. Zarząd dóbr Potockich na wypadek przejścia
danego pracownika w stan spoczynku, czy też wypadku lub choroby,
potrącał składki w wysokości ustalonej swoim statutem. W momencie
osiągnięcia wieku emerytalnego, bądź zaprzestania pracy z powodu
wypadku lub choroby zarząd wypłacał z tego tytułu miesięczne zaopatrzenie emerytalne częściowo w gotówce i częściowo w naturaliach.
Niemieckie władze okupacyjne po przejęciu dóbr Potockich w dalszym
ciągu wypłacały wyżej wymienionym pracownikom uposażenia
emerytalne, w wysokości ustalonej przez Potockich w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, wszystkie obiekty rolne dóbr Potockich zostały
przekazane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, a lasy zostały przejęte
przez Lasy Państwowe. Natomiast byli pracownicy dóbr, którzy nabyli
prawo do świadczeń zostali całkowicie pominięci. Nie otrzymywali
42 AAN, MR i RR II, sygn. 1516, Orzeczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych,
31 grudnia 1947 r., s. 174–175.
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żadnych uposażeń i znaleźli się w tragicznej sytuacji materialnej43.
Było to niezgodne z przepisami § 8 rozporządzenia MR i RR z 1 marca
1945 r. w sprawie wykonania dekretu PKWN o przeprowadzeniu
reformy rolnej, który wyraźnie wskazywał, że Skarb Państwa przejmuje na siebie zobowiązania poszczególnych majątków ziemskich za
pracę zatrudnionych w nich robotników najemnych44.
Do tej sprawy odniosło się również Ministerstwo Pracy i Opieki
Społecznej. W jego opinii pozostawianie bez zaopatrzenia emerytalnego pracowników rozparcelowanych majątków, którzy z tytułu
długoletniej pracy nabyli uprawnienia do świadczeń emerytalnych
ze strony pracodawców, wywoływało duże niezadowolenie w terenie
i podważało zaufanie do reformy rolnej. Minister pracy oczekiwał od
ministra R i RR podjęcia decyzji w sprawie odpowiedzialności Skarbu
Państwa za zobowiązania rozparcelowanych majątków z tytułu pracy
długoletnich pracowników. W systemie społecznym w przedwojennej Polsce tacy pracownicy byli pozbawieni ustawowych gwarancji
emerytalnych. Zdaniem ministra pracy niedopuszczalnym było, aby
przeprowadzenie reformy rolnej, której zadaniem była poprawa bytu
mieszkańców wsi, w tym przypadku pogorszyło ich sytuację socjalną i
pozostawiło ich bez środków do życia45.
Ministerstwo R i RR w kwestii zaopatrzenia emerytalnego dla byłych
pracowników nieruchomości ziemskich przejętych na cele reformy
rolnej wypowiedziało się w sierpniu 1946 r. Według ministerstwa dekret
o przeprowadzeniu reformy rolnej, a w konsekwencji rozporządzenie
do tegoż dekretu z 1 marca 1945 r., nie przewidywały przejęcia przez
Skarb Państwa zobowiązań byłych właścicieli majątków ziemskich,
przejętych na cele związane z realizacją reformy rolnej, w tym również
świadczeń emerytalnych na rzecz byłych pracowników tych majątków.
Jednak Gabinet Ministra kierując się względami społecznymi, uważał,
że należy je honorować. W związku z tym za konieczne uznał znowe43 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo do ministrów Skarbu i Pracy i Opieki Społecznej,
14 maja 1946 r., s. 91–92.
44 § 8 stanowił: Majątki przejmuje się wraz z wszelkimi aktywami. Długi niehipotekowane nie obciążają Skarbu Państwa z wyjątkiem należności za prace dokonane na rzecz
majątku, Dz.U. RP 1945, nr 10, poz. 51.
45 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo Giebartowskiego Podsekretarza Stanu Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej do ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, 12 czerwca
1946 r., s. 90.
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lizowanie w tym kierunku dekretu z 6 września 1944 r. lub uregulowanie tych stosunków odrębnym aktem ustawodawczym oraz do
czasu ustawowego unormowania tego problemu, uregulować wypłatę
zaopatrzeń emerytalnych zarządzeniami ministra R i RR. W przypadku
majątków nierozparcelowanych ciężar związany z tymi świadczeniami proponowano przerzucić, zgodnie z § 70 umowy zbiorowej na
rok 1946/47, na obecnych użytkowników. Natomiast świadczenia na
rzecz byłych pracowników majątków rozparcelowanych miałyby być
wypłacane przez Państwowy Fundusz Ziemi. Świadczenia takie nie
przysługiwałaby pracownikom, którzy otrzymali ziemię na podstawie
dekretu z 6 września 194446.

3.5. Problem drobnych dzierżawców
26 marca 1947 r. Wydział Prawny Departamentu Ogólnego MR i RR
skierował do Departamentu Funduszu Ziemi pismo w sprawie intabulacji działki drobnej dzierżawczyni Janiny Grochowskiej47. Stwierdził
w nim, że teza Departamentu Funduszu Ziemi, że grunta drobnych
dzierżawców rolnych, co do których miała zastosowanie ustawa z dnia
18 marca 1932 r. o wykupie gruntów podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych, nie zostały przejęte na
cele reformy rolnej, jest mylna48. Dekret z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, nie zawierał bowiem żadnego postanowienia
wyłączającego te grunty z pod przyjęcia na cele reformy rolnej, jeżeli
zaś chodzi o § 7 rozporządzenia wykonawczego Ministerstwa Rolnictwa
i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r., który głosił, że grunty nie
podpadają pod postanowienia zawarte w art. 2 ust. 1 pkt. e cytowanego
dekretu – został skreślony rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i RR
46 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo Gabinetu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych
do Departamentu Funduszu Ziemi, 12 sierpnia 1946 r., s. 88.
47 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo Wydziału Prawnego Departamentu Ogólnego
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do Departamentu Funduszu Ziemi w sprawie
intabulacji działki drobnej dzierżawczyni Janiny Grochowskiej, 26 marca 1947 r.,
s. 169–170.
48 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 czerwca w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych, Dz.U. RP
1938, nr 42, poz. 354.
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z dnia 8 VII [19]46 r.49 W związku z tym należało przyjąć, iż grunty
drobnych dzierżawców również przechodzą na własność Państwa na
cele reformy rolnej.
Wydział Prawny zastrzegł się, że powyższa wykładnia oczywiście
nie dotyczy gruntów, co do których drobni dzierżawcy, jeszcze przed
wejściem w życie dekretu PKWN, nabyli już tytuł własności. W związku
z tym należało się zastanowić, czy taki tytuł posiadała Grochowska.
Artykuł 18 punkt 1 ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o wykupie gruntów,
podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców
rolnych mówił, iż tytuł własności do gruntu wykupionego stanowi
wykonanie orzeczenia właściwej władzy zawierające umowę stron,
lub kończące postępowanie przymusowe łącznie z dowodem zapłaty
(złożenia do depozytu) ceny wykupu, a w razie przyznania kredytu łącznie
z zaświadczeniem urzędu ziemskiego, lub Państwowego Banku Rolnego
o przyznaniu kredytu lub o rozłożeniu należności na raty50. W przypadku
Grochowskiej z akt sprawy wynikało, że orzeczeniem starosty dębickiego z 23 lipca 1938 r. zostało przyznane jej prawo do nabycia dzierżawionej działki w drodze przymusowego wykupu za kwotę 2290,50 zł
spłacalną w ciągu 10 lat w 20 równych ratach półrocznych w dniu 1
kwietnia i 1 października każdego roku po 114,53 zł. To orzeczenie
stało się prawomocne i wykonywalne. W związku z tym Grochowska
nabyła prawo własności do dzierżawionego gruntu i należną kwotę
2340 zł wpłaciła do depozytu Sądu Grodzkiego w Dębicy w dniach:
13 kwietnia, 29 października i 5 grudnia 1945 r. Uprawnionym do
odebrania wpłaconej kwoty był właściciel majątku Latoszynek.
Wynikało to z faktu, iż Grochowska stała się właścicielkom dzierżawionego gruntu jeszcze w 1938 r., czyli przed przejęciem majątku
Latoszynek na własność Skarbu Państwa51.
Bardziej skomplikowanie przedstawiała się sprawa drobnych dzierżawców majątku fundacyjnego Trześniew i Buków (pow. Brzozów).
Dnia 28 lutego 1947 r. Departament Przebudowy Ustroju Rolnego

49 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo Wydziału Prawnego Departamentu Ogólnego
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do Departamentu Funduszu Ziemi w sprawie
intabulacji działki drobnej dzierżawczyni Janiny Grochowskiej, 26 marca 1947 r., s. 169.
50 Ibidem, s. 169–170.
51 Ibidem, s. 170.
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skierował do Wydziału Prawnego zapytanie52, czy art. 9 ustawy z dnia
18 marca 1932 r. o wykupie gruntów dzierżawionych podlegających
ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych ma
zastosowanie do nieruchomości ziemskich stanowiących własność
kościelną, fundacji i samorządu53, wobec brzmienia art. 12 ustawy
z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców
rolnych54.
Wydział Prawny MR i RR w odpowiedzi z 29 kwietnia 1947 r.
zauważył, że w sprawie majątków fundacyjnych wypowiedział się już
Wydział Prawny Uniwersytetu Warszawskiego, przy okazji sprawy
fundacji Smoguleckiej im. Bogdana Hutten-Czapskiego. Z opinią
tą zgadzał się Gabinet Ministra oraz Wydział Prawny MR i RR.
W przypadku, gdy fundacja została powołana na podstawie ustawy,
to ustawa taka w zestawieniu z dekretem PKWN o przeprowadzeniu
reformy rolnej stanowi przepis specjalny. W związku z tym, że nie
został on wyraźnie uchylony, to w myśl przyjętych powszechnie zasad
interpretacyjnych, obowiązywał nadal55. Następnie Wydział Prawny
zauważył, że zgodnie z przepisami artykułu 1 pkt 1 ustawy z dnia
18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych, z uprawnień zawartych w tej ustawie mogli korzystać jedynie dzierżawcy i poddzierżawcy tylko w stosunku do gruntów, które podlegały pod działanie
52 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego
do Wydziału Prawnego Departamentu Ogólnego Ministerstwa Rolnictwa i Reform
Rolnych w sprawie drobnych dzierżawców majątku fundacyjnego Trześniew i Buków
pow. Brzozów, 28 lutego 1947 r., s. 173.
53
Art. 9 mówił: 1) w postępowaniu zarówno umownym, jak i przymusowym,
dotyczącym gruntów, należących do ordynacji, lub nieruchomości, związanych węzłami
substytucji powierniczej albo ograniczeniami własności, stale do tych nieruchomości
przywiązanymi, postanowienia ustawy niniejszej mają zastosowanie bez względu na
szczegółowe postanowienia ustawowe, statutowe lub umowne, ograniczające prawo
rozporządzenia tą nieruchomością, Dz.U. RP 1938, nr 42, poz. 354.
54 Art. 12 stanowił: Moc działania niniejszej ustawy rozciąga się na cały teren
Rzeczypospolitej łącznie z województwem śląskim. Przepisy ustawy niniejszej nie mają
zastosowania do dóbr kościelnych, fundacyjnych i samorządowych, Ustawa z dnia 31
lipca 1924 r. w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych, a w szczególności
zmiany niektórych przepisów ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. oraz ustawy z dnia 18 marca
1920 r., Dz.U. RP 1924, nr 75, poz. 741.
55 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo Wydziału Prawnego Departamentu Ogólnego
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do Departamentu Przebudowy Ustroju
Rolnego, 29 kwietnia 1947 r., s. 174–175.
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ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o ochronie drobnych dzierżawców.
W związku z tym, że dobra kościelne, fundacyjne i samorządowe na
podstawie art. 12 lipcowej ustawy o ochronie drobnych dzierżawców
nie podlegają tejże ustawie, to przepisy artykułu 9 ustawy z 18 marca
1932 r. nie mogły mieć zastosowania do powyższych dóbr. Dodatkowo fakt, że przepisy art. 1 pkt 1 nie miały zastosowania do dóbr
fundacyjnych świadczył art. 10 i 77 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r.
o wykonaniu reformy rolnej56. W artykule 77, podobnie jak w art. 9
ustawy z 1932 r., użyte zostało określenie ordynacje lub nieruchomości ziemskie, związane więzami substytucji powierniczej, albo ograniczeniami własności stale do tych majątków przywiązanymi. Natomiast
z zestawienia art. 10 i 77 ustawy z 1925 r. jednak jasno wynikało, że
art. 77 nie dotyczył fundacji, gdyż kwestię parcelacji nieruchomości
fundacyjnych uregulowano odrębnie i przy tym odmiennie w art. 1057.
Na tej podstawie, Wydział Prawny MR i RR stwierdził, że przedwojenny ustawodawca, używając przytoczonego określenia „ordynacje lub
nieruchomości ziemskie, związane węzłami substytucji powierniczej albo
ograniczeniami własności stale do tych majątków przywiązanymi” nie
miał na myśli fundacji58.
Kierując się powyższymi przesłankami Wydział Prawny MR i RR
przyjął, że majątek Trześniów i Buków, jako należące do fundacji
powołanej nie w drodze ustawowej, podlegają dekretowi PKWN
o przeprowadzeniu reformy rolnej. Natomiast w związku z tym, iż
WUZ w Rzeszowie wydał już zlecenie parcelacji tychże majątków,
utrzymując przy tym, jako nabywców gruntu parcelacji wszystkich
dotychczasowych dzierżawców, należałoby jedynie cofnąć w stosunku
do tych majątków zarządzenie MR i RR z dnia 31 stycznia 1946 r.
Nr U. R./2. I. 1/5, w celu umożliwienia dokończenia akcji59. Ponadto
Wydział Prawny MR i RR wyjaśniał, że dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej nie zawiera żadnego postanowienia, wyłączającego spod przejęcia na cele związane z realizacją reformy rolnej
56 Dz.U.1926, nr 1, poz. 1.
57 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo Wydziału Prawnego Departamentu Ogólnego
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do Departamentu Przebudowy Ustroju
Rolnego, 29 kwietnia 1947 r., s. 174.
58 Ibidem, s. 175.
59 Ibidem.
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gruntów drobnych dzierżawców rolnych, co do których ma zastosowanie ustawa z 18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, podlegających
ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych60.
Natomiast w przypadku § 7 rozporządzenia wykonawczego Ministra R
i RR z dnia 1 marca 1945 r., który mówił, że grunta te nie podpadają pod
postanowienia art. 2 ust. 1 pkt e dekretu o przeprowadzeniu reformy
rolnej, to został on skreślony rozporządzeniem MR i RR z dnia 8 lipca
1946 r. W związku z tym należałoby przyjąć, że grunta drobnych dzierżawców przechodziły również na własność Państwa na cele reformy
rolnej61.

60 Dz.U. RP 1938, nr 42, poz. 354.
61 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo Wydziału Prawnego Departamentu Ogólnego
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do Departamentu Przebudowy Ustroju
Rolnego, 29 kwietnia 1947 r., s. 175.
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4. WYKONANIE ART. 17 DEKRETU
O PRZEPROWADZENIU REFORMY ROLNEJ
W STOSUNKU DO WYWŁASZCZONYCH WŁAŚCICIELI
ZIEMSKICH
W toku badań nad prawną wykładnią definicji „nieruchomości
ziemskiej” i jej stosowaniem w realizacji przepisów dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, których wyniki zostały przedstawione
w poprzednich rozdziałach, pojawił się nowy problem badawczy,
związany z artykułem 17 tegoż dekretu. Stanowił on, że (1) wywłaszczeni
właściciele lub współwłaściciele nieruchomości ziemskich, wymienionych
w art. 2-im, część pierwsza lit. e) mogą otrzymać samodzielne gospodarstwo rolne poza obrębem powiatu, w którym znajduje się wywłaszczony
majątek, w ramach niniejszego dekretu, względnie jeśli z tego prawa nie
skorzystają, będzie wypłacane im zaopatrzenie miesięczne w wysokości
uposażenia urzędnika państwowego VI grupy. (2) Zaopatrzenie wymienione w części pierwszej artykułu może być podwyższone przez Ministra
Rolnictwa i Reform Rolnych dla tych właścicieli lub współwłaścicieli,
którzy zasłużyli się w walce o Polskę demokratyczną1.

4.1. Interpretacja artykułu 17 przez władze państwowe
W dokumentach zespołu MR i RR przewija się dyskusja między
tymże ministerstwem a Kancelarią Prezydenta RP i Prokuratorią na
temat interpretacji artykułu 17 dekretu. Departament Funduszu Ziemi
przyczyniając się do wydania zarządzenia MR i RR z 15 października
1945 r. (L.FZ/PR/10/45/949) zinterpretował ten artykuł rozszerzająco.
Każdemu współwłaścicielowi nieruchomości ziemskiej przyznawał
prawo do otrzymania zaopatrzenia. Tego stanowiska nie podzielał
Departament Przebudowy Ustroju Rolnego. Według jego interpretacji,
intencją ustawodawcy nie było nadanie prawa korzystania z dobrodziejstw płynących z tych przepisów każdemu, ale wszystkim razem,

1

Dz.U. RP 1945, nr 3, poz. 13.
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jako całości. Czyli jednej jednostce hipotecznej – jedno zabezpieczenie2.
Stanowisko w tej sprawie zajęła również Kancelaria Cywilna Prezydenta Rzeczypospolitej. W piśmie do MR i RR z 10 lutego 1947 r. jej
Wydział Prawny wyjaśniał, że ustawodawca przez uchwalenie artykułu
17 dekretu zmierzał do zabezpieczenia bytu wywłaszczonych właścicieli i współwłaścicieli. Teoretycznie liczba właścicieli mogła być
nieograniczona, w związku z tym przeznaczenie jednego gospodarstwa dla większej liczby osób nie mogłoby spełnić zamierzonego celu,
zabezpieczenia minimum egzystencji. Użyte przez ustawodawcę słowa
wywłaszczeni właściciele lub współwłaściciele nieruchomości ziemskich
(…) mogą otrzymać samodzielne gospodarstwa rolne, a więc w liczbie
mnogiej, w opinii naczelnika Wydziału Prawnego Izaaka Klajnermana
świadczą, iż intencją ustawodawcy było przeznaczenie dla każdego
wywłaszczonego oddzielnego gospodarstwa3.
Następnie Klajnerman tłumaczył, że literalne brzmienie art. 17
dekretu nie dawało podstaw prawnych do wypłacania jednego zaopatrzenia w wysokości uposażenia urzędnika państwowego VI grupy
kilku współwłaścicielom, niezależnie czy byli oni spokrewnieni ze
sobą, czy też byli małżeństwem sądownie nierozłącznym. Natomiast
przyznanie zaopatrzenia tylko tym, którzy nie posiadali stałego źródła
utrzymania, chociaż nie znajdowało oparcia w wyraźnym brzmieniu
artykułu 17, prawnicy uznali za zgodne z intencją ustawodawcy, który
zamieszczając omawiany przepis zmierzał do zabezpieczenia bytu
wywłaszczonych, pozbawionych środków utrzymania4.
Ponadto, Klajnerman skrytykował stanowisko Prokuratorii
Generalnej RP oddział w Poznaniu, uznające, że w skład spadku po
zmarłym właścicielu wchodzą prawa wynikające z art. 17 dekretu
PKWN. Było to sprzeczne z brzmieniem artykułu 17, który dokładnie
wymieniał osoby uprawnione. Przyznawał zaopatrzenie wywłaszczonym właścicielom lub współwłaścicielom, natomiast nic nie
2 AAN, MR i RR II, sygn. 420, Pismo Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, 15 stycznia 1946 r., s. 79 (zob. również
aneks, dokumenty archiwalne, dok. 29).
3 AAN, MR i RR II, sygn. 1516, Opinia Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej, 10 lutego 1947 r., s. 158 (zob. również aneks, dokumenty archiwalne, dok. 30).
4 Ibidem.
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wspominał o spadkobiercach. Dekret o przeprowadzeniu reformy
rolnej był prawem specjalnym, a uprawnienia z niego wypływające
miały charakter publiczno-prawny i dawały podstawę do roszczeń
wobec Skarbu Państwa tylko wywłaszczonemu. Rozszerzająca interpretacja Prokuratorii Generalnej w Poznaniu przepisów prawa
specjalnego i rozciągnięcie wynikających z nich uprawnień na szerszy
krąg osób były niedopuszczalne. Przyjęcie interpretacji Prokuratorii pociągnęłoby za sobą przejście uprawnień z artykułu 17 na
krewnych wstępnych i zstępnych bez ograniczenia, na siostry i braci
oraz małżonków, co z pewnością nie było intencją ustawodawcy5.
Oczywiście łatwo uzasadnić, że takie stanowisko Wydziału Prawnego
wynikało z ograniczonych możliwości zaspokojenia roszczeń byłych
właścicieli ziemskich, których majątki zostały przejęte do parcelacji.

4.2. Sprawa przydziału samodzielnego gospodarstwa
rolnego
W sierpniu 1945 r. R. Stodolski skierował do MR i RR wniosek
o przydzielenie mu poniemieckiego gospodarstwa rolnego w zamian
za majątek Gródki w powiecie działdowskim, przejęty na własność
Państwa na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Majątek Gródki obejmował prawie 500 ha roli i 600 ha lasu, w tym:
50 ha zmeliorowanych łąk, 40 ha sztucznego rybołówstwa, 4 ha
ogrodu owocowego, gorzelnię, tartak, mleczarnię parową, własną
centralę elektryczną, wytwórnię lodu, kanalizację i centralne ogrzewanie. Na początku września 1939 r. Niemcy wyrzucili Stodolskiego
wraz z rodziną z majątku, w którym pozostawił cały sprzęt rolniczy,
zboże, hodowlę koni półkrwi, 140 sztuk bydła, 400 świń rasy dużej
angielskiej oraz 500 sztuk owiec rasy merynos. W pałacu pozostało
kompletne wyposażenie 22 pokoi6. Do wniosku o przydzielenie gospodarstwa rolnego zostało dołączone pismo z 7 lipca 1945 r. skierowane
do Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Warszawie. Stodolski prosił
o wydanie zaświadczenia, że majątek jego i jego żony Antoniny – Gródki
5 Ibidem.
6 AAN, MR i RR II, sygn. 1834, Pismo R. Stodolskiego do Ministerstwa Rolnictwa
i Reform Rolnych Departament Przebudowy Ustroju Rolnego, 8 sierpnia 1945 r., s. 5–8.
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powiatu działdowskiego przejęty został na reformę rolną7. Niestety brak
dokumentów dotyczących dalszych losów sprawy przydziału gospodarstwa rolnego dla Stodolskiego.
Podobnie w sierpniu 1945 r., do MR i RR wpłynęło podanie od
Anny Adamczewskiej w sprawie przydziału samodzielnego gospodarstwa rolnego, przysługującego jej w zamian za nieruchomość
ziemską „Bytoń”, a położoną w pow. nieszawskim. Przejęto ją na
własność Państwa w ramach dekretu o przeprowadzeniu reformy
rolnej8. Powołując się na dekret PKWN z 6 września 1944 r. prosiła
o przydział gospodarstwa w Poznańskim lub na Kujawach w pow.
włocławskim. Do prośby została dołączona kopia dowodu własności9.
Jedynym odnalezionym dokumentem, który dotyczył dalszych
losów przydziału gospodarstwa rolnego Adamczewskiej, jest pismo
Wydziału Przebudowy Ustroju Rolnego MR i RR z września 1945 r.
W piśmie skierowanym do Adamczewskiej ministerstwo zauważało,
że z załączonego do podania świadectwa pisarza hipotecznego Sądu
Okręgowego w Toruniu wynikało, iż właścicielem majątku ziemskiego
„Bytoń” A w równych niepodzielnych częściach był zmarły mąż Anny
Adamczewskiej i Jan Franciszek Pański. W związku z tym, iż zgodnie
z postanowieniem części pierwszej art. 17 dekretu o przeprowadzeniu
reformy rolnej, wywłaszczeni właściciele mieli prawo do otrzymania tylko jednego gospodarstwa rolnego, Adamczewska działając
w swoim imieniu i nieletniego dziecka, powinna złożyć wspólnie
z Janem Pańskim podanie o przydział gospodarstwa. Do podania miało
zostać dołączone zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego,
względnie właściwego Powiatowego Urzędu Ziemskiego o wywłaszczeniu majątku Bytoń na cele reformy rolnej. Ponadto ministerstwo
informowało Adamczewską, iż w przypadku otrzymania gospodarstwa w zamian za wywłaszczoną nieruchomość ziemską, przysługi-

7 AAN, MR i RR II, sygn. 1834, Pismo R. Stodolskiego do Województwa Warszawskiego w Mińsku Mazowieckim, 11 lipca 1945 r., s. 10.
8 AAN, MR i RR II, sygn. 1834, Prośba Anny Adamczewskiej do ministra rolnictwa
i reform rolnych, 30 maja 1945 r., s. 11–12.
9 AAN, MR i RR II, sygn. 1834, Odpis świadectwa pisarza hipotecznego Sądu Okręgowego w Toruniu, brak daty, s. 13.
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wało jej prawo udziału w połowie idealnej przyznanego gospodarstwa
na zasadach ogólnych prawa spadkowego10.
W sierpniu 1945 r. do MR i RR w sprawie gospodarstwa rolnego
wpłynęło pismo od Krystyny Hemplowej, wdowy po Zygmuncie
Hemplu właścicielu majątku ziemskiego Barłomino na Pomorzu.
Majątek ten liczył 900 ha gruntów, w tym około 500 mórg gruntu
ornego, a pozostałe obszary stanowił las. Na terenie majątku znajdowała się wzorcowo prowadzona cegielnia. Hemplowa odwołując się do
art. 17 dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, prosiła ministerstwo o łaskawe przyznanie mi samodzielnego gospodarstwa rolnego
w innym powiecie. Do momentu pozytywnego rozpatrzenia sprawy
liczyła na łaskawe przyznanie mnie, mojej matce i mojej siostrze przewidziane w powyższym artykule zaopatrzenia11. Ministerstwo podanie
Krystyny Hemplowej przesłało do WUZ Gdańskiego w Sopocie z prośbą
o ustosunkowanie się do podania i podanie szczegółów sprawy12. Ten
zakomunikował, że Majątek Barłomino, położony w powiecie wejherowskim, należał do Z. Hempla. Obszar majątku wynosił 842,6 ha,
z czego użytków rolnych było 199,7 ha, wody drogi i rowy zajmowały 7
ha. Użytki rolne zostały rozparcelowane i nabywcy w liczbie 46 otrzymali akty nadania; las został wyłączony na podstawie ustawy z dnia
2 grudnia 1944 r. (Dz.U. RP nr 15, poz. 82)13. Tego samego dnia WUZ
Gdański wysłał także pismo do Hemplowej, w którym odniósł się do
podania skierowanego do MR i RR w sprawie przydziału poniemieckiego gospodarstwa rolnego. Wyjaśniał w nim, że Hemplowa powinna

10 AAN, MR i RR II, sygn. 1834, Pismo Wydziału Przebudowy Ustroju Rolnego
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych skierowane do Anny Adamczewskiej,
13 września 1945 r., s. 15.
11 AAN, MR i RR II, sygn. 1834, Pismo Krystyny Hemplowej do Ministerstwa Rolnictwa
i Reform Rolnych, brak daty, s. 16–18.
12 AAN, MR i RR II, sygn. 1834, Pismo dyrektora Departamentu A. Szczerby z Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego Gdańskiego
w Sopocie, 7 września 1945 r., s. 19.
13 AAN, MR i RR II, sygn. 1834, Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego Gdańskiego
w Sopocie do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zaopatrzenia za
przejęty majątek Barłomino, 22 września 1945 r., s. 20.
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sama wskazać obiekt, który chciałaby otrzymać w zamian za przejęty
przez Państwo majątek Barłomino14.
Na wynikające z art. 17 dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej
prawo do otrzymania samodzielnego gospodarstwa powoływały się
także inne osoby. Władysław Kamieniecki, właściciel majątku Rogów,
znajdującego się w powiecie sandomierskim, w podaniu z 29 sierpnia
1945 r. prosił MR i RR o przydzielenie mu, w zamian za wywłaszczony
majątek, gospodarstwa rolnego. Ze względu na podeszły wiek (70
lat) chciał, aby przydzielono mu gospodarstwo w centralnej Polsce15.
Miesiąc później, we wrześniu 1945 r., Bronisław Biłowski zwracał
się z prośbą do ministra R i RR o zwrot wywłaszczonego folwarku
w Drochowie, gmina Sobków, pow. jędrzejowski, względnie przyznanie
mu równowartościowego majątku w innym okręgu16. W odpowiedzi
wyjaśniono mu, że prośba Obywatela nie może być uwzględniona
wobec wyraźnego przepisu art. 17 dekretu PKWN z dn. 6. IX. [19]44 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. RP za 1945 r., poz. 13) z mocy
którego wywłaszczeni właściciele nieruchomości ziemskich, przejętych na
cele reformy rolnej na podstawie art. 2 cz. 1, lit. e wymienionego wyżej
dekretu mogą tylko bądź [otrzymać] samodzielne gospodarstwo rolne
poza obrębem powiatu, w którym położona jest wywłaszczona nieruchomość ziemska, bądź też o ile nie skorzystają z tego prawa, mogą otrzymać
zaopatrzenie miesięczne w wysokości uposażenia urzędnika państwowego VI grupy17.
30 października 1945 r. pismo do MR i RR skierował Stanisław Riedel,
naczelny dyrektor Państwowego Banku Rolnego. Sprawa dotyczyła
majątku Karolewo o łącznej pow. 110 ha, przejętego na własność
Państwa. Majątek ten od 1938 r., był własnością niepodzielną jego,
żony Zofii oraz córki Ireny. Riedel zrzekał się zaopatrzenia miesięcz14 AAN, MR i RR II, sygn. 1834, Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego Gdańskiego
w Sopocie do Krystyny Hempel w sprawie otrzymania działki gruntu lub gospodarstwa
poniemieckiego, 22 września 1945 r., s. 21.
15 AAN, MR i RR II, sygn. 1834, Podanie Władysława Kamienieckiego do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, 28 sierpnia 1945 r., s. 22.
16 AAN, MR i RR II, sygn. 1834, Pismo Bronisława Biłowskiego do ministra Rolnictwa
i Reform Rolnych, 8 września 1945 r., s. 26–29.
17 AAN, MR i RR II, sygn. 1834, Pismo Wydziału Przebudowy Ustroju Rolnego
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do Bronisława Biłowskiego, 10 października
1945 r., s. 30.
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nego dla siebie, żony i córki, przewidzianego w art. 17 dekretu i prosił
o przyznanie innego, samodzielnego gospodarstwa rolnego. W zdecydowanej większości podania o przyznanie samodzielnego gospodarstwa rolnego w zamian za wywłaszczony majątek ziemski, uzasadniano trudną sytuacją wnioskodawcy lub jego rodziny. Podobnie było
w przypadku Riedla, który prośbę motywował tym, iż wojna pozbawiła
go oszczędności, ulokowanych w 1938 r. w majątku Karolewo oraz domku
jednorodzinnym przy ul. Tucholskiej 2 w Warszawie na Żoliborzu. Domek
ten uległ zrujnowaniu, co stwierdza załączony odpis zaświadczenia
26 Komisariatu Milicji Obywatelskiej m. st. Warszawy z 5 lipca 1945 r.
L.p. 4225, majątek zaś ruchomy zaginął w czasie powstania warszawskiego…18
O ile jest sporo dokumentów potwierdzających roszczenia wywłaszczonych właścicieli nieruchomości ziemskich, to natomiast brakuje
takich, które w sposób definitywny potwierdzałyby otrzymanie przez
byłych właścicieli ziemskich w zamian za wywłaszczony majątek
ziemski, samodzielnego gospodarstwa rolnego. Powodem może być
to, iż przebadany materiał archiwalny dotyczył centralnej Polski, gdzie
był głód ziemi i szanse na otrzymanie samodzielnego gospodarstwa
były znikome. Sytuacji, w których jako rekompensatę otrzymywano
gospodarstwa rolne, należy szukać głównie na Ziemiach Zachodnich
i północy Polski.

4.3. Przypadki rekompensaty za wywłaszczone
nieruchomości ziemskie w postaci miesięcznego
finansowego ekwiwalentu
Do wypłaty bieżącego zaopatrzenia byłym właścicielom ziemskich
oraz wyrównania zaległych wypłat MR i RR zobowiązało WUZ19.
Od 1 lutego 1945 r. do 1 maja 1946 r. wysokość renty dla samotnego
18 AAN, MR i RR II, sygn. 1834, Podanie Stanisława Riedla do Ministerstwa Rolnictwa
i Reform Rolnych, październik 1945 r., s. 23.
19
AN Kraków, WUZ, sygn. 102, Zarządzenie pisemne Ministerstwa Rolnictwa
i Reform Rolnych z 18 lipca 1946 r. nr FZ/ 2-II-4/4, Kraków, b. p.; AN Kraków, WUZ
Kraków, sygn. 102, Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Krakowie do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zaopatrzenia byłych właścicieli ziemskich,
brak daty, s. 2.
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wywłaszczonego właściciela wynosiła 1650 zł, co odpowiadało kwocie
uposażenia pracowników państwowych w VI grupie20. W miesiącach
maj–sierpień 1946 r. uposażenie zasadnicze wg VI grupy wzrosło do
1825 zł, a dodatek rodzinny wahał się od 200 do 800 zł, w zależności
od liczby dzieci21. Sposób wypłaty owego zaopatrzenia byłym właścicielom ziemskim uściślał okólnik MR i RR z 24 października 1946 r.
(nr FZ/ 2-II-4/4). Zgodnie z nim wypłaty miały być dokonywane za
pośrednictwem Państwowego Banku Rolnego (PBR). Zainteresowani
mogli się zgłaszać do miejscowego jego oddziału po odbiór ekwiwalentu, osobiście lub przez upoważnione do tego osoby. Byli właściciele
mogli również zgłosić do właściwego WUZ stały adres zamieszkania,
pod który chcieli otrzymywać należne im zaopatrzenia za pośrednictwem Pocztowej Kasy Oszczędności (PKO)22.
MR i RR mając na względzie usprawnienie i skrócenie czasu trwania
procedury wypłaty zaopatrzeń miesięcznych wywłaszczonym właścicielom nieruchomości ziemskich przygotowało i rozesłało w październiku 1947 r. do WUZ wzory deklaracji23. Były właściciel ziemski pobierający zaopatrzenie miesięczne miał podpisać oświadczenie, że nie
posiada stałego dochodu i nie otrzymał samodzielnego gospodarstwa.
Deklarował, że gdyby podczas pobierania przeze mnie zaopatrzenia
miesięcznego zaszły zmiany w moim stanie majątkowym, lub przydzielono mi samodzielne gospodarstwo rolne, zobowiązuję się natychmiast
powiadomić o zaszłych zmianach Wojewódzki Urząd Ziemski24. Podpisanie tej deklaracji zwalniało byłych właścicieli ziemskich z obowiązku
składania każdego miesiąca zaświadczenia, wystawionego przez
20 AN Kraków, WUZ Kraków, sygn. 102, Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego
do Henryka Lewingera w sprawie renty, 7 października 1946 r., s. 1.
21 APW, UWW. DR i RR, sygn. 231, Lista płac zaopatrzenia z mocy art. 17 dekretu
z dnia 6 września 1944 r. sporządzona przez Wydział Funduszu Ziemi Oddział Ogólny,
1 sierpnia 1944 r., s. 13–25.
22 AN Kraków, WUZ Kraków, sygn. 102, Pismo Departamentu Funduszu Ziemi
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do Wojewódzkich Urzędów Ziemskich wg
rozdzielnika w sprawie zaopatrzenia dawnych właścicieli ziemskich, 15 listopada
1946 r., s. 16.
23 AN Kraków, WUZ Kraków, sygn. 102, Pismo Departamentu Funduszu Ziemi
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do Wojewódzkich Urzędów Ziemskich wg
rozdzielnika w sprawie wypłaty zaopatrzenia byłym właścicielom ziemskim, 27 października 1946 r., b. p.
24 AN Kraków, WUZ Kraków, sygn. 102, Deklaracja, brak daty, b. p.
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właściwą władzę, stwierdzającego, że nie posiada on stałego źródła
dochodu, ani nie otrzymał gospodarstwa rolnego25.
Do sierpnia 1946 r. WUZ w Krakowie wydał 12 prawomocnych
orzeczeń w sprawie zaopatrzenia byłych właścicieli ziemskich26.
Miesięczne uposażenie z Państwowego Funduszu Ziemi w Krakowie
w kwocie 1825 zł otrzymywali: Róża Lewartowska, Maria Włodek,
Stanisław Zdanowski, Janina Dziedzicka, Julia Łuszczkiewicz, Henryk
Lewinger, Aleksander Kobylański i Helena Zdanowska, a po 2225 zł
Ludwik Wdówka, Julia Radziejowska, Józef Ziemiński i Franciszek
Ożegalski27.
We wrześniu 1946 r. WUZ w Krakowie przesłał do Departamentu
Funduszu Ziemi MR i RR preliminarz budżetowy Państwowego
Funduszu Ziemi, który te świadczenia wypłacał. Zaplanowano w nim
kwotę 500 tys. zł na wypłatę bieżącego zaopatrzenia byłym właścicielom ziemskim na rok 1946/47. Punktem wyjścia do określenia
wysokości tejże kwoty był stan orzeczeń uprawomocnionych w tej
sprawie na dzień 1 września 1946 r., których było 20. Podania
o przyznanie zaopatrzenia do WUZ w Krakowie spływały sukcesywnie.
Do 15 października 1946 r. zostało wydane już 55 orzeczeń prawnych
przyznających zaopatrzenie dla byłych właścicieli ziemskich, a kolejne
były w opracowaniu. Liczono, że do końca grudnia 1946 r. łączna liczba
zbliży się do 100. W związku z takim rozwojem sytuacji WUZ zwrócił
się do MR i RR o podwyższenie preliminowanej kwoty z 500 tys. zł do
4,88 mln zł i przyznania na ten cel kredytu. Wysokość przewidywanej
kwoty świadczeń obliczono w następujący sposób: licząc zaopatrzenie
dla 100 byłych właścicieli ziemskich za okres od 1 marca 1945 r. do
31 sierpnia 1946 w zaokrągleniu po 2 tys. zł, po przeliczeniu 2 tys. zł
x 18 miesięcy x 100 osób, dawało sumę 3,6 mln zł. Natomiast za okres
od 1 września 1946 r. do grudnia 1946 r. w zaokrągleniu po 3,2 tys. zł
25 AN Kraków, WUZ Kraków, sygn. 102, Pismo Departamentu Funduszu Ziemi
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do Wojewódzkich Urzędów Ziemskich wg
rozdzielnika w sprawie wypłaty zaopatrzenia byłym właścicielom ziemskim, 27 października 1946 r., b. p.
26 AN Kraków, WUZ Kraków, sygn. 102, Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego
w Krakowie do Departamentu Funduszu Ziemi Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych
w sprawie pracowników płatnych z Funduszu Ziemi, 22 sierpnia 1946 r., s. 21.
27 AN Kraków, WUZ Kraków, sygn. 102, Wykaz byłych właścicieli ziemskich opłacanych z Państwowego Funduszu Ziemi w Krakowie, brak daty, s. 22.
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dla właściciela ziemskiego, po przeliczeniu 3,2 tys. zł x 4 miesiące x
100 osób, dawało sumę 1,28 mln zł28.
Stosunkowo obfity materiał archiwalny dotyczący kwestii zaopatrzenia dla byłych właścicieli ziemskich przysługującego im z tytułu
art. 17 dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej istnieje w odniesieniu do województwa warszawskiego. Wynika z niego, że 10 września
1946 r. MR i RR skierowało do Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego
w Warszawie pismo informujące, że poleciło PBR przekazać na
rachunek czekowy WUZ w Warszawie w Oddziale Głównym PBR kwotę
1,5 mln zł. Pieniądze te miały być przeznaczone na wypłatę zaległego
zaopatrzenia byłym właścicielom ziemskim z mocy artykułu 17 dekretu
PKWN z 6 września 194429. Dziesięć dni później byłym właścicielom
ziemskim w woj. warszawskim wypłacono czekami zaopatrzenie wraz
z zaległościami w kwocie 1 225 377 zł, według dołączonej listy, na
której znajdują się nazwiska i kwoty wypłacone z tytułu należności30.
Na liście figuruje 61 nazwisk. W października lista osób otrzymujących zaopatrzenie z mocy art. 17 dekretu o przeprowadzeniu reformy
rolnej dla województwa warszawskiego została uzupełniona o kolejne
nazwiska31. Częste były przypadki, iż osoby które nie mogły odebrać
należności w WUZ w Warszawie, mieszczącym się w Warszawie przy

28 AN Kraków, WUZ Kraków, sygn. 102, Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego
w Krakowie do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zaopatrzenia byłych
właścicieli ziemskich, brak daty, s. 2.
29 APW, WUZ Warszawa, sygn. 467, Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych
do Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Warszawie w sprawie wypłaty zaległego zaopatrzenia byłym właścicielom ziemskim, 10 września 1946 r., s. 95; APW, WUZ Warszawa,
sygn. 467, Pisma Oddziału Głównego Państwowego Banku Rolnego do Wojewódzkiego
Urzędu Ziemskiego w Warszawie w sprawie wypłaty zaległego zaopatrzenia byłym
właścicielom ziemskim na mocy art. 17 dekretu PKWN z 6 września 1944 r., 11 września
1946 r., s. 94; APW, WUZ Warszawa, sygn. 467, Nota memoriałowa, 17 września 1946
r., s. 95.
30 APW, WUZ Warszawa, sygn. 467, Nota memoriałowa, 20 września 1946 r., s. 52;
APW, WUZ Warszawa, sygn. 467, Wykaz należności wypłaconych z tytułu zaopatrzenia,
wrzesień 1946 r., s. 53–54.
31 APW, WUZ Warszawa, sygn. 468, Lista płac zaopatrzenia z mocy art. 17 dekretu
z 6 września 1944 r., sporządzona przez Wydział Funduszu Ziemi Oddział Ogólny, 1
października 1946 r., s. 355–359.
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ul. Filtrowej, upoważniały inne osoby do ich odbioru. Najczęściej byli
to członkowie rodziny32.
W sierpniu 1947 r. Kwota uposażenia zasadniczego wyniosła 3 tys.
zł. Wzrastała również liczba osób pobierających w woj. warszawskim
uposażenie z tytułu art. 17 dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej.
W sierpniu 1947 r. uposażenie pobierało ponad 200 byłych właścicieli
ziemskich33, a w listopadzie 1948 r. zostało wypłacone 316 adresatom
(tab. 1).
Tabela nr 1: Lista osób pobierających zaopatrzenie z mocy art. 17
za IV kwartał 1948 r. w woj. warszawskim [zł].
Lp.

Nazwisko

1.
2.
3.
4.
5..
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Abczyńscy Ignacy i Maria
Bagniewska Julia Irena
Barcińscy Jerzy i Mieczysław
Barcińska Feliksa
Basiński Antoni
Bejt Anna
Białek Janina Wanda
Biedrzycki Adam Mieczysław
Binzerowa Karolina
Bogusławska Halina
Bojanowski Ignacy Józef
Bojasiński Lucjan
Bolechowscy Kazimierz i Maria
Borzenieccy Benigna i Wincenty
Branik Ewa
Broel-Plater Andrzej Cezary
Brudniccy Edmund i Helena
Brudniccy Lucyna i Edward

Kwota
za IV
kwartał
8805
8815
8760
17 198
8815
8825
42 669
73 774
8920
8815
8815
10 000
8780
8735
8925
8770
8810
8790

Wypłacone za
pośrednictwem
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PKO
KKO m. Inowrocławia
PKO
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PKO

32 APW, WUZ Warszawa, sygn. 467, Upoważnienie dla Kazimiery Grąbczewskiej, 20
sierpnia 1946 r., s. 64; APW, WUZ Warszawa, sygn. 467, Upoważnienie dla Rajmunda
Zarębskiego, 30 sierpnia 1946 r., s. 69.
33 APW, UWW. DR i RR, sygn. 231, Pisma Oddziału Głównego Państwowego Banku
Rolnego do Urzędu Wojewódzkiego Warszawskiego Dział Rolnictwa i Reform Rolnych
w sprawie wypłaty zaopatrzenia z mocy art. 17 dekretu o przeprowadzeniu reformy
rolnej wg listy płac z 7 sierpnia 1947 r., sierpień 1947 r., s. 41–58.
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19.
20.
21.
22.
23.

Brudnicki Tomasz
Brzezińska Halina
Budkiewicz Łucja
Budny Wanda
Budzyńska Michalina

9985
8905
8920
8800
13 331

24.

Bukowski Wincenty Czesław

10 560

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Byszewska Alicja
Chabowscy Leon i Janina
Chamiec Jadwiga Ludwika
Chrościcka Maria
Chyczewski Marceli
Cichowski Hipolit
Cieszyński Tadeusz

8815
8890
9500
8885
8800
20 670
28 495

32.

Cieśliński Zygmunt Walenty

9415

33.
34.

Czapliccy Maria, Krystyna i Zygmunt
Czaplicka Kazimiera

8640
8800

35.

Czaplicki Antoni

8900

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Czarkowska Helena
Czarnecka Emilia Florentyna
Czarnowska Elżbieta Małgorzata
Czarnowska Janina
Dal Trezzo Leonarda Józefa
Dąbrowska Jadwiga
De Thun Jadwiga
De Thun Jan
Detkens Wiktor Przemysław
Dłużewska Jadwiga
Dłużewska Kańska Zofia
Dłużniewski Józef
Doberski Piotr Zbigniew
Dolecka Anna
Duczymińska Janina Maria
Duczymiński Leon Józef
Dzierzbicka Józefa i Wyszyńska Anna
Dzierżanowska Maria
Dziewanowska Zofia Teresa

8925
8910
8925
8910
8800
65 223
8810
12 025
8820
8910
10 710
8820
8810
8810
8825
9990
8835
8925
8920
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PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
KKO pow. mławskiego
w Mławie
PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PKO
Oddział PBR
w Częstochowie
PKO
PKO
KKO pow. słupskiego
w Słupsku
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Dziewanowski Michał
Filewicz Maria Felicja
Filipowska Helena
Garczyński Wacław
Gaworska Apolina
Gierzyński Adolf
Gniazdowski Mariusz
Goćkowski Wojciech
Golian Wacław
Golian Wojciech
Gorczyńska Irena
Gościcka Antonina Ewa
Gozdowska Zofia
Górecka Julia
Górecka Waleria
Grabowska Krystyna
Grabowska Maria Beata
Grabowski Czesław
Grajewska Agnieszka
Grąbczewska Maria
Gregorowicz Wanda
Grzegorzewicz Maria
Grzybowska Hanna Maria
Gumowska Maria
Gutkowskie Krystyna i Joanna
Holnicka-Szulc Maria Wanda
Horoch Juliusz
Ihnatowicz Olga
Iwanicka Wanda
Iwanicki Witold
Jabłońska Leokadia
Jabłońska Marta
Janczewska Maria
Janczewska Marta
Janiszewska Jadwiga Rozalia
Janota-Bzowska Irena
Januszewicz Stetyńska Janina
Januszewska Ewa Maria

8800
8830
8820
8915
8835
9420
9520
40 710
8930
8930
8735
8820
9985
48 677
8900
8725
8915
8875
11 750
8805
8810
17 900
8885
8915
8895
76 200
8830
9410
8900
9415
8805
8905
18 000
8735
8865
10 120
8925
8920
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PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PBR Oddział Główny
PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

Jaroszewski Zygmunt
Jawornicka Wanda
Jaworscy Juliusz i Maria
Jaworska Cecylia
Jaworska Genowefa
Jaxa-Dębicki Jan
Jentys Barbara
Jędrzejewski Wiktor Marek
Jurga-Szczygielski Władysław
i Mikulska Zofia
Kaczyńscy Marceli i Stanisława
Kakowska Romana Walentyna
Kakowska Stanisława
Kamińscy Julian i Maria
Kamińscy Michał, Franciszka i Feliks
Kamińska Konstancja
Kanigowska Józefa
Karczewska Cecylia
Karczewska Natalia
Karska Wincentyna
Kierzkowski Ignacy
Kieszkowska Wacława
Kiślańska Janina Maria
Kleitz Zofia
Kłobukowscy Higin i Maria
Kobyłecka Janina
Kocięccy Eleonora i Walenty
Koelichen Wanda
Kołacz Władysław
Kołakowscy Eufemia i Franciszek
Komierowski Stefan
Konarzewska Anna
Konarzewski Hieronim
Konarzewski Wacław Symp.
Korybut-Woroniecka
Korytowska Anna
Koszczyński Kazimierz
Koszkowska Janina Karolina
Kowalewski Kazimierz
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8820
8920
8785
8805
10 590
8725
62 695
8915

PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PBR Oddział Główny

8800

PBR Oddział Główny

8770
8805
8790
8840
8755
57 127
8810
8815
8820
8820
11 140
3255
8815
28 108
11 145
10 545
8795
10 515
27 333
8740
9420
8790
9400
8810
8820
8790
8930
18 847
8910

PKO
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PBR Oddział Główny

131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

Kownacki Albin Jerzy
Kownacki Wacław
Kownacki Walenty
Kozielscy Wojciech i Anna
Koziorowski Ignacy
Krajewska Helena Maria
Krajewska Maria Antonina
Krajewski Ignacy Stefan
Kruszewscy Julian, Danuta, Teresa
Halina, Andrzej Wiesław
Kruszewska Feliksa
Kryńska Stefania, Sulej Lucjan
Kutaszewicz Eugeniusz
Kuźnicki Wacław
Lasocki Bronisław
Leski Kazimierz
Leszczyńska Cecylia
Leśnikowska Zofia Jadwiga
Łabęcka Felicja
Łańcucka Anna
Łazowy Barbara
Łącki Franciszek
Łebkowska Izabella Władysława
Łobanowska-Jelińska Janina
Łobanowska-Jelińska Janina
Łuczak Helena
Machcińska Maria Magdalena
Majewska Helena
Majewska Janina
Majewska Janina Stanisława
Majewska Olimpia
Makedoński Gabriel
Makomaski Zygmunt
Malanowski Bolesław Aleksander
Malanowski Franciszek Zdzisław
Malicka Janina Maria
Malińska Stanisława
Mańkowska Irena
Marchwicki Stanisław
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8915
9410
11 300
8875
9405
8910
8815
9420

PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PBR Oddział Główny
PKO
PBR Oddział Główny

8760

PKO

8800
9000
8815
8915
11 800
8815
8825
8800
8835
9975
8805
8815
8815
50 000
25 629
8820
8810
8915
11 165
8830
8915
11 775
9410
9520
8900
8895
8820
9340
9415

PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PKO

169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.

Mazowiecki Tadeusz
Mączewska Stefania
Mech Jadwiga
Michalik Szczepan
Michalska Eugenia
Mieczkowska Genowefa
Mieszkowscy Aleksander i Michał
Miszewska Maria
Mostek Elżbieta
Mysłakowski Telesfor
Nakonieczna Alina Barbara
Napiórkowska Jadwiga
Nasierowski Józef

8915
8820
33 870
9420
9945
8815
8685
8815
9415
9985
8820
8915
8890

182. Niemirycz Zofia

8745

183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.

53 032
89201
50 000
14 215
8900
8795
14 128
8915
8820
8800
10 475
8730
9410
29 080
9405
9945
8815
8775
8900
8910
8910
29670
18 450
8915

Niewiarowska Zofia
Nożewski Wacław
Okońska Zofia
Okońska Zofia
Okoński Artur Ksawery
Olszewska Jadwiga Franciszka
Olszyńska Helena
Ordęga Zuzanna
Orzechowski Józef
Osiecka Helena
Osiecka Marianna i Osiecki Jan
Paczowska Kamilla i Jackowska Halina
Pajewska Helena
Patocka Hanna
Pawlikowska Wanda
Piechna Eugenia
Piotrowska Jadwiga
Płoska Julia Zofia Maria
Płoska Stefania
Płoski Antoni
Podkolińska Helena
Pomirska Aniela
Popkowski Stefan
Prądzyńska Irena
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PBR Oddział Główny
PKO
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
Oddział PBR
w Katowicach
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PBR Oddział Główny

207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.

Pszczółkowski Wiktor
Racięcka Halina Elżbieta
Radwańska Anna Antonina
Radwańska Maria Magdalena
Rodoszewska Zofia Łucja
Rogalewicz Witold Kazimierz
Rogalewicz Włodzimierz
Rokicka Józefa
Rostworowski Wojciech
Roszkowska Maria
Rościszewscy Jan, Paweł i Alina
Rościszewska Anna, Janina
Rościszewska Maria Józefa
Rościszewska Zofia
Rościszewski Marian
Różycka Helena
Rudnicka Jadwiga
Rudzińska Stanisława
Ruszczyńscy Hanna, Andrzej i Janusz
Ruszczyńska Alina Teodora
Ruszczyńska Maria
Ruszczyński Stanisław
Rutkowska Halina
Rzeczkowska Florentyna
Rzeczkowska Zofia
Rzeczkowski Wacław
Schwarzburg-Günter Laura
Sienicki Józef Izydor
Skarżyński Wiesław
Smoleńscy Stefan i Maria
Smoleńska Zofia
Sobkowicz Władysław
Sowa Klara
Stanikowski Antoni
Stankiewicz Stefania
Sterna Bogumił
Stępczyńska Władysława
Sumińska Zofia
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8800
8825
8830
9000
8825
9795
8775
8820
8920
8825
8875
9000
8825
8920
8820
8900
52 258
8720
8870
8920
8820
11 700
8800
8820
8815
9970
8815
21 823
8825
8730
8820
65 419
8790
8820
8890
8820
35 806
8805

PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PKO
PBR Oddział Główny
PKO

245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.

Suska Helena Maria
Suski Brunon
Suski Lucjan
Szczygielska Weronika Alida
Szemplińska Maria
Szempliński Witold, Adam i Tadeusz
Szmitt Bogusława
Szmplińska Maria i Grochulska
Barbara
Szmydt Tadeusz Konstanty
Szymaniak Ignacy i Pelagia
Śliwczyńska Irena Klara i Alina
Wiktoria
Śniegocka Pelagia
Świętorzecka Halina
Tabęcka Stefania
Tabęcki Adolf Jan
Tarnowski Antoni
Tomaszewicz Władysław
Tomaszewska Zofia
Tomczyński Tadeusz
Tryniszewska Aniela
Turowski Andrzej Jerzy
Turowski Stanisław
Turska Eugenia Helena
Turska Stanisława
Turski Jan
Urban Maria i Mech Jadwiga
Urbanicka Zofia
Waśniewska Anna
Waśniewska Wiktoria
Wiercińscy Jan i Władysław
Wiercińska Zofia
Wierzbicy Roman i Feliks
Wierzchowska Władysława
Więckowska Jadwiga
Winiarski Jan Ludwik
Wiórkiewicz Andrzej Leon
Wiórkiewicz Anna Ludmiła
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8900
9425
9515
8825
8920
8775
8820

PBR Oddział Główny
PKO
PBR Oddział Główny
PKO
PBR Oddział Główny
PKO
PKO

8790

PKO

9420
8800

PKO
PKO

8810

PBR Oddział Główny

8795
11 200
8770
9365
8830
8820
8920
8840
8910
8810
48 827
8820
8930
9420
8890
8925
8785
8805
8795
8815
9410
8825
8810
8715
8900
8900

PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO

282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.

Wiórkiewicz Bolesław Kazimierz
Wiórkiewicz Krystyna
Włoczewska Maria
Wnorowska Anna
Wodzińska Maria i Rau Jadwiga
Wodzińska Róża
Wojzbun Apolonia
Woreniecka Emilia i Różycka Teodozja
Felicja
Wrzecionkowski Piotr
Wyrzykowska Konstancja
Zabiełło Wanda Jadwiga i Wanda
Joanna
Zaborowska Krystyna
Zalewscy Teofil, Roman, Barbara
i Janina
Załęska Maria
Załęska Teresa Barbara
Załęski Ryszard Piotr
Załęski Wiesław Józef
Załęski Zbigniew Franciszek
Załuscy Stanisław i Janina
Zapalina Zofia Cecylia
Zarębski Rajmund
Zawadzcy Eugeniusz i Honorata
Zawidzka Honorata
Zawierska Zofia
Zembrzuscy Józef i Maria
Zieleniewski Stanisław
Zielińscy Edmund Jan, Adolf Jan
i Romuald
Zwolanowski Wiktor
Zyskowska Zofia
Żebrowski Czesław
Żechowska Aniela
Żmijewski Edward
Żochowski Bolesław
Żółtowska Romana
Żórawska Alina
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8900
8760
8810
8840
8750
8825
8825

PKO
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PKO

8810

PKO

11 700
8800

PKO
PKO

8775

PKO

8925

PBR Oddział Główny

8880

PBR Oddział Główny

8840
9000
9000
9000
9000
8900
8815
9415
8665
8810
22 559
10 010
9415

PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PKO
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PKO

8750

PKO

9500
8815
9970
8915
9395
9500
8920
8810

PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PKO
PKO
PBR Oddział Główny
PKO

Źródło: APW, UWW. DR i RR, sygn. 231, Pisma Oddziału Głównego Państwowego
Banku Rolnego do Urzędu Wojewódzkiego Warszawskiego Dział Rolnictwa i Reform
Rolnych w sprawie wypłaty zaopatrzenia z mocy art. 17 dekretu o przeprowadzeniu
reformy rolnej wg listy płac za IV kwartał 1948 r., listopad 1948 r., s. 66–94.

Przedstawiona powyżej tabela została sporządzona na podstawie
materiałów przesyłanych przez Oddział Główny PBR do Działu
Rolnictwa i Reform Rolnych warszawskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dla historyków jest to cenna wskazówka. W przypadku, gdy dla
poszczególnych województw występują trudności z odnalezieniem
w dokumentach zgromadzonych w WUZ oraz w Urzędzie Wojewódzkich Dział Rolnictwa i Reform Rolnych materiałów odnoszących
się do zaopatrzenia dla byłych właścicieli ziemskich wynikającego
z art. 17 dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, to należy ich szukać
w zespołach oddziałów PBR właściwych dla tegoż województwa.
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ZAKOŃCZENIE
Opierając się na wynikach badań naukowych przeprowadzonych na
podstawie dokumentów archiwalnych trudno się zgodzić z postanowieniami wyroku NSA w wyroku z dnia 5 września 2008 r., mówiącego,
że: dekret PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy
rolnej, nie dawał żadnych podstaw do konfiskaty całego mienia osób
fizycznych, w tym gruntów i zabudowań właścicieli ziemskich, gdyż
odnosił się on bowiem tylko do nieruchomości ziemskich wymienionych w jego art. 2 ust. 1; skoro obowiązujące w dacie wejścia w życie
dekretu PKWN systemy prawne, jak i sam omawiany dekret, nie
definiował określenia „nieruchomość ziemska”, to pojęcie to powinno
być wyjaśnione z uwzględnieniem normatywnych celów reformy
rolnej, a zwłaszcza w nawiązaniu do przepisów art. 1 ust. 2 dekretu,
który ustala, dla realizacji jakich zamierzeń mają służyć przejmowane na potrzeby reformy rolnej majątki; pod pojęciem „nieruchomość ziemska” używanym w dekrecie, należy rozumieć nieruchomości ziemskie o charakterze rolniczym1.
W styczniu 1946 r. Gabinet MR i RR uznał, że dla pojęcia „nieruchomości ziemskiej”, w rozumieniu dekretu o przeprowadzeniu reformy
rolnej, właściwym jest tradycyjne określenie – wedle którego nieruchomością ziemską jest każda nieruchomość położona poza granicami administracyjnymi miast, gdyż określenie to ma już tradycję
i ugruntowane jest w świadomości prawnej społeczeństwa. Natomiast
za niewłaściwe uznał określenie oparte na kryterium przydatności
produkcyjnej – wedle którego nieruchomością ziemską w rozumieniu
dekretu są grunty które najbardziej celowo można użytkować na cele
produkcji rolnej lub z rolnictwem związanej.
Wydział Prawny MR i RR w stanowisku z 11 październiku 1946 r.,
stwierdził, że dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej stanowiąc
w art. 2 ust. 1, iż wszystkie nieruchomości ziemskie wymienione
w punktach: b, c, d, e części pierwszej niniejszego artykułu, przechodzą
bezzwłocznie, bez żadnego wynagrodzenia w całości na własność Skarbu
Państwa, nie przewidywał żadnych wyjątków od tej zasady, które
1 W zakończeniu, w przypadku ustaleń i informacji znajdujących sie już we wstępie
lub w poszczególnych rozdziałach, nie zastosowano przypisów bibliograficznych.
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pozwoliłyby wyłączyć od przejęcia na rzecz Skarbu Państwa części
nieruchomości, zajęte na cele niezwiązane gospodarczo z rolnictwem.
Podobnie artykuł 6 dekretu wyraźnie jeszcze raz potwierdzał, że na
Skarb Państwa przechodzą nieruchomości ziemskie w całości, wraz
z budynkami i całym inwentarzem żywym oraz martwym. W opinii
Wydziału Prawnego MR i RR, wyjątek od ogólnej zasady przejmowania nieruchomości ziemskich w całości, musiałby być wprowadzony wyraźnie w dekrecie z 6 września 1944 r. W podobnym duchu
wypowiadało się Biuro Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady
Narodowej. Zdaniem Biura Kontroli w myśl art. 6 dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej nieruchomości ziemskie przechodzą na
cele reformy rolnej wraz z budynkami i całym inwentarzem żywym
i martwym. Nowela z 17 stycznia 1945 r. dokonując skreślenia słów
„o charakterze rolniczym” dobitnie dała wyraz intencji ustawodawcy wywłaszczenia ziemian z ich nieruchomości ziemskich wszelkiego rodzaju. Tę intencję potwierdza również zawartość artykułu 17
dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Na jego mocy wywłaszczeni właściciele lub współwłaściciele nieruchomości ziemskich (…)
mogą otrzymać samodzielne gospodarstwa rolne poza obrębem powiatu,
w którym znajduje się wywłaszczony majątek, wzgl. jeśli z tego prawa nie
skorzystają, będzie wypłacane im zaopatrzenie miesięczne w wysokości
uposażenia urzędnika państwowego VI gr. Z tego wyraźnie wynika, że
jeżeli ustawodawca chciał wyłączyć jakieś nieruchomości ziemskie z pod
działania dekretu, nie przyznawałby innego gospodarstwa poza obrębem
powiatu, ani uposażenia urzędnika VI grupy.
Jednak dla nas najważniejszą jest definicja prawna „nieruchomości ziemskiej” i jej argumentacja, użyta pod koniec 1947 r. przez
ministra R i RR, Jana Dąb-Kocioła. Minister stwierdził, że ustawodawca, używając określenia „nieruchomość ziemska” w art. 2 ust. 1
dekretu z 6 września 1944 r. miał na myśli wszystkie nieruchomości,
położone poza granicami miast. Według niego za takim brzmieniem
określenia użytego w dekrecie przemawiają wyraźnie następujące
okoliczności. Według pierwotnego tekstu art. 2 tego dekretu na cele
związane z realizacją reformy rolnej zostały przeznaczone nieruchomości ziemskie o charakterze rolniczym. Zdaniem ministra, gdyby
przyjąć, że nie wszystkie nieruchomości poza granicami miast należą
do nieruchomości ziemskich, to owo wyrażenie „nieruchomości ziemskie
112

o charakterze rolniczym” byłoby pozbawione wszelkiej logiki. Zupełnie
nie byłoby wiadomo bowiem, co jest nieruchomością ziemską i co
jest w szczególności nieruchomością ziemską o charakterze rolniczym. Ustawodawca więc niewątpliwie posłużył się tradycyjną terminologią, zastosowaną w przepisach prawa hipotecznego z 1818 r. (art. 162)
rozróżniającą nieruchomości ziemskie i nieruchomości w miastach, czyli
miejskie. Tu należy zauważyć, że terminologia z 1818 r. została powtórzona w prawie o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z 25 kwietnia 19282. Artykuł 1 Uwaga 1 tegoż
prawa stanowił, że tryb zatwierdzania aktów, dotyczących przejścia lub
obciążenia prawa własności na nieruchomości wiejskie obszaru do 60
dziesięcin (65,55 ha) włącznie, i miejskie (t. j. w miastach i miasteczkach)
do 20 000 złotych szacunkowych szacunku włącznie, o ile te nieruchomości nie mają już uregulowanej hipoteki, przewidziany jest niżej w art.
140a ustawy niniejszej. Podobnie do pojęcia „nieruchomość ziemska”
odnosił się art. 140a: Wymienione w art. poprzednim akty, o ile dotyczą
nieruchomości ziemskich do 60 dziesięcin (65,55 ha) przestrzeni, lub
miejskich do 20 000 złotych włącznie (…). Artykuł 1 Uwaga 1 oraz art.
140a wyraźnie dokonują rozgraniczenia na nieruchomości ziemskie
nazywane również wiejskimi oraz miejskie (t. j. w miastach i miasteczkach)3. Ponadto minister zauważył, że identyczne pojęcie nieruchomości ziemskiej zostało zresztą przyjęte w dekrecie z 6 września
1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarach Ziem Odzyskanych byłego Wolnego Miasta Gdańska. W art. 1 tego dekretu jest mowa
o „nieruchomościach ziemskich”, natomiast w art. 2 o „nieruchomościach”, bez przymiotnika ziemskie, położonych w granicach administracyjnych miast. Podobnie jak w przypadku dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, tu również ma miejsce przeciwstawienie nieruchomości ziemskich, nieruchomościom miejskim.
Dokonując analizy materiałów archiwalnych zawierających postępowania administracyjne toczące się w II połowie lat 40. XX wieku
w sprawach dotyczących podlegania majątków pod przepisy dekretu
PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej dokonano następujących
ustaleń: podczas realizacji dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej
w II połowie lat 40. XX wieku właściciele ziemscy korzystali z prawa
2
3

Dz.U. RP 1928, nr 53, poz. 510.
Ibidem.
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do odwoływania się od decyzji administracyjnych I instancji (WUZ,
później Urzędy Wojewódzkie) upaństwawiających ich nieruchomości
do II instancji, tj. MR i RR. Takie prawo gwarantowało im obowiązujące w tym czasie rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22
marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym. Odwołania właścicieli ziemskich najczęściej dotyczyły: niepodpadania nieruchomości
miejskiej pod dekret; nieprzekraczania areału; braku zezwolenia
władz ziemskich na przeniesienie własności nieruchomości ziemskiej;
przejęcia zakładów przemysłowych znajdujących się w nieruchomości
ziemskiej na podstawie dekretu o reformie rolnej; inwentarza żywego
i martwego właścicieli i dzierżawców majątków ziemskich; braku
ważności przedwojennego układu z wierzycielami.
Na potwierdzenie realizacji dekretu o przeprowadzeniu reformy
zgodnie z ówczesnym prawem lub przynajmniej starania się o to przez
władze Polski Ludowej, świadczą odwołania od decyzji wyłączających
majątki spod dekretu i ich sposób załatwiania. Jako przykład w opracowaniu został podany przypadek nieruchomości ziemskiej TopolinZając. WUZ w Warszawie w lipcu 1945 r. orzekł, że nieruchomość ta
o powierzchni 61,3 ha, z czego 49,9 ha użytków rolnych, nie podlega
parcelacji. Decyzja WUZ w Warszawie została, przypuszczalnie przez
Wojewódzkiego Pełnomocnika do spraw reformy rolnej w Mińsku
Mazowieckim, zaskarżona do ministra R i RR, który po rozpatrzeniu
sprawy, utrzymał w mocy decyzję WUZ w Warszawie.
W wyniku przeprowadzonych badań udało się udzielić odpowiedzi
na postawione w wstępie pytanie badawcze: czy przyjęta przez MR
i RR, definicja prawna „nieruchomości ziemskiej”, traktująca majątek
ziemski, jako całość gruntu i zabudowań właściciela, w tym również
parku i budynków mieszkalnych, była w tym czasie kwestionowana
przez wywłaszczonych właścicieli ziemskich. W przebadanych zespołach archiwalnych brak jest jakichkolwiek odwołań ze strony byłych
właścicieli ziemskich od decyzji przejęcia na Skarb Państwa nieruchomości ziemskich opierających się na kwestionowaniu przyjętej przez
Państwo jej definicji. Nie ma np. odwołań od przejęcia na potrzeby
reformy rolnej np. jakiegokolwiek zespołu dworsko-parkowego lub
pałacowo-parkowego, jako nie podpadających pod dekret PKWN
z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. To daje
uzasadnioną przesłankę do stwierdzenia, że przyjęta przez MR i RR
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definicja prawna „nieruchomości ziemskiej”, nie była w tym czasie
kwestionowana przez wywłaszczonych właścicieli ziemskich.
Natomiast z przedstawionych w IV rozdziale ustaleń wynika, iż
wywłaszczeni właściciele ziemscy w wyniku realizacji dekretu PKWN
z 6 września o przeprowadzeniu reformy rolnej korzystali z art. 17
dekretu. Opierając się na nim ubiegali się o przyznanie przysługującego
im samodzielnego gospodarstwa rolnego lub zaopatrzenia w wysokości
uposażenia urzędnika państwowego VI grupy. Z materiałów dotyczących woj. warszawskiego i krakowskiego nasuwają się następujące
wnioski: wypłata miesięcznego uposażenia właścicielom wywłaszczonych majątków ziemskich wynikającego z art. 17 obejmowała okres
od 1 marca 1945 r.; początkowa kwota uposażenia 1650 zł wzrastała
wraz z upływem czasu i w 1948 r. wynosiła 3000 zł; do uposażenia
dodatkowo doliczano dodatki rodzinne; podobnie wraz z upływem
czasu wzrastała liczba pobierających uposażenie miesięczne. W woj.
warszawskim w listopadzie 1948 r. (316 osób) w porównaniu do
września 1946 r. ( 61 osób) liczba osób pobierających uposażenie wrosła
aż pięciokrotnie. Brakuje jednak dokumentów, które w sposób definitywny potwierdzałyby otrzymanie przez byłych właścicieli ziemskich,
w zamian za wywłaszczony majątek ziemski, samodzielnego gospodarstwa rolnego. Powodem takiej sytuacji może być to, iż przebadany
materiał archiwalny dotyczył centralnej Polski, gdzie był głód ziemi
i Państwo nie było zainteresowane w udzielaniu takiej rekompensaty wywłaszczonym posiadaczom nieruchomości ziemskiej. Dlatego
nie ma o nich informacji w materiale źródłowym. Sytuacji, w których
jako rekompensatę otrzymywano gospodarstwa rolne, należy szukać
głównie na Ziemiach Zachodnich i północnych Polski.
Kończąc podsumowanie w tej kwestii należy zwrócić uwagę na
dalsze losy ekwiwalentu powiązanego z pensją urzędnika państwowego VI grupy, którego otrzymywanie gwarantował art. 17 dekretu
PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Ustawa
o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin
z dnia 23 stycznia 1968 r. w artykule 99 stanowiła „1. Osobom pobierającym renty na podstawie dekretu w wysokości określonej uchwałą
nr 146 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie podwyższenia
najniższych rent (Monitor Polski Nr 35, poz. 163) przyznaje się z urzędu

115

zamiast tych rent określone w ustawie emerytury lub odpowiednie renty
w wysokości ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 1.
2. Emerytury lub renty określone w ustawie przyznaje się z urzędu
w wysokości ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 1
również zamiast rent przyznanych na podstawie przepisów:
1) dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej
(Dz.U. Nr 3, poz. 13 z późniejszymi zmianami) 4.
Ustawa ze stycznia 1968 r. została uchylona ustawą o emeryturach
i rentach pracowników i ich rodzin z dnia 24 grudnia 1982 r.5, którą
zmieniono Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r.6 Po kolejnych zmianach: tekst
jednolity z dnia 1 marca 2004 r.7; tekst jednolity z dnia 26 sierpnia
2009 r.8; tekst jednolity z dnia 15 października 2013 r.9
Z tego wynika, że byli właściciele ziemscy, którzy otrzymali uposażenie miesięczne przysługujące im na podstawie art. 17 dekretu
o przeprowadzeniu reformy rolnej mogli je pobierać, aż do swojej
śmierci. Jest to problem mało znany i wymaga dalszych badań.
Przedstawiona praca oprócz zadań naukowych ma również na
celu zwrócenie uwagi byłym właścicielom ziemskim i ich następcom
prawnym oraz instytucjom podejmującym decyzje w tego typu
sprawach na złożoność problemu realizacji dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Decyzje podejmowane przez władze państwowe
w latach 1945–1950 w kwestii podpadania, czy też niepodpadania
nieruchomości ziemskiej lub jej części pod postanowienia dekretu
PKWN były wynikiem obowiązującego w tym czasie prawa.
W opracowaniu zostało przedstawione, w jaki sposób traktowano
pojęcie „nieruchomość ziemska” w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. W celu dokładnego ustalenia definicji
pojęcia „nieruchomość ziemska”, jaka obowiązywała w momencie
wybuchu II wojny światowej, koniecznym jest prowadzenie dalszych
pogłębionych badań nad definicją nieruchomości ziemskiej w prawie
4
5
6
7
8
9

Dz.U. RP 1968, nr 3, poz. 6.
Dz.U. RP 1982, nr 40, poz. 267.
Dz.U. RP 1998, nr 162, poz. 1118.
Dz.U. RP 2004, nr 39, poz. 353.
Dz.U. RP 2009, nr 153, poz. 1227.
Dz.U. RP 2013 r., poz. 1440.
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polskim w ujęciu historycznym: 1. w II RP, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego 20-lecia międzywojennego, podręczników, komentarzy i innych prac z zakresu nauki prawa rolnego; 2. w ustawodawstwie obowiązującym na obszarach zaborów niemieckiego, austriackiego i w Królestwie Polskim w XIX w. W poszukiwaniu potwierdzenia
tezy, że pojęcie nieruchomości ziemskiej miało źródło w prawie
Polski przedrozbiorowej; 3. w prawie przedrozbiorowym obowiązującym w Rzeczypospolitej, z uwzględnieniem dotychczasowych
wyników badań nad historią prawa staropolskiego i na drodze analizy
dokumentów transakcyjnych pod kątem tezy, że nieruchomość
ziemska obejmowała także budynek mieszkalny/rezydencję z otoczeniem, zaś za przynależności uznawano inwentarz i inne ruchomości,
np. archiwum. Badania takie zostały już rozpoczęte, a ich wyniki
zostaną wkrótce opublikowane.
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Spis dokumentów archiwalnych
Dok. 1. Protokół konferencji Wojewódzkiego Oddziału Tymczasowego Zarządu Państwowego w Katowicach i Wojewódzkiego Urzędu
Ziemskiego w Katowicach ws. rozgraniczenia kompetencji urzędów
w zakresie realizacji reformy rolnej; Katowice, 20 X 1945 r.
Dok. 2. Sprawozdanie Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Katowicach, skierowane do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych,
dotyczące przekazywania przez b. Tymczasowy Zarząd Państwowy
nieruchomości poniemieckich Urzędom Ziemskim; Katowice,
31 V 1946 r.
Dok. 3. Pismo Dyrektora Gabinetu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych
do Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego tegoż Ministerstwa
ws. definicji pojęcia „nieruchomości rolne” użytego w dekrecie z 6
IX 1944 r. (wyłączenie spod działania reformy rolnej nieruchomości
miejskich); Warszawa, I 1946 r.
Casus osiedla Złotokłos, własności J. Zembrzuskiego:
Dok. 4. Pismo Dyrektora Gabinetu Ministra Rolnictwa i Reform
Rolnych do Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego tegoż
Ministerstwa ws. definicji pojęcia „nieruchomości rolne” użytego
w dekrecie z 6 IX 1944 r. (wyłączenie spod działania reformy rolnej
nieruchomości objętych planem zagospodarowania przestrzennego); Warszawa, 7 II 1946 r.
Dok. 5. Protokół konferencji Departamentu Przebudowy Ustroju
Rolnego, Wydziału Prawno-Legislacyjnego i Referatu Prawnego
Departamentu Funduszu Ziemi ws. definicji pojęcia „nieruchomości
rolne” użytego w dekrecie z 6 IX 1944 r. (rozszerzenie definicji o nieruchomości miejskie o charakterze rolniczym); Warszawa, 29 V 1946 r.
Casus Jana hr. Ostrowskiego, właściciela nieruchomości w Tomaszowie
Mazowieckim:
Dok. 6. Pismo Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie
Mazowieckim do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
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– żądanie objęcia reformą rolną nieruchomości miejskich Jana
Ostrowskiego; Tomaszów Mazowiecki, 27 III 1946 r.
Dok. 7. Opinia Biura Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady
Narodowej ws. rozszerzenia definicji pojęcia „nieruchomości
ziemskie” o tereny położone w obrębie miast, wydana na prośbę
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi i przesłana do zaopiniowania
Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych; Warszawa, 10 VII 1946 r.
Dok. 8. Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych na
pismo Biura Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej
z dn. 10 VII 1946 r. (patrz Dok. 7) – wyrażenie opinii podzielającej stanowisko Biura ws. rozszerzenia definicji pojęcia „nieruchomości ziemskie” o tereny położone w obrębie miast; Warszawa,
26 VII 1946 r.
Dok. 9. Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do
Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Łodzi ws. rozszerzenia
definicji pojęcia „nieruchomości ziemskie” o tereny położone
w obrębie miast; Warszawa, 27 VII 1946 r.
Dok. 10. Odpowiedź Biura Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady
Narodowej na pismo Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych
z dn. 26 VII 1946 r. ws. przyjęcia – jako jedynego kryterium podpadania pod reformę rolną – całkowitej powierzchni nieruchomości
należących do jednego właściciela, niezależnie od ich położenia;
Warszawa, 20 VIII 1946 r.
Casus folwarku Sulima (gm. Sochaczew), własności J., L., S. i A.
Garbolewskich:
Dok. 11. Orzeczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych
ws. uchylenia orzeczenia Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego
w Warszawie wyłączającego nieruchomość rodziny Garbolewskich
spod działania dekretu z 6 IX 1944 r.; Warszawa, 7 VIII 1947 r.
Dok. 12. Opinia Wydziału Organizacyjno-Prawnego Ministerstwa
Rolnictwa i Reform Rolnych wydana na prośbę Wydziału Ekonomiczno-Rolnego N.K.W.S.L. ws. uniemożliwienia parcelacji majątku
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gm. wiejskiej m. Krosna; Warszawa, 15 X 1947 r.
Dok. 13. Projekt opinii sporządzonej przez Departament Ekonomiczny
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych na prośbę Biura Prawnego
Ministerstwa Przemysłu ws. zwrotu właścicielom przedsiębiorstw
przemysłowych znajdujących się na terenach majątków objętych
reformą rolną (opinia pozytywna w zakresie przedsiębiorstw niezwiązanych z produkcją rolną); Warszawa, X 1946 r.
Dok. 14. Opinia Wydziału Prawnego Gabinetu Ministra Rolnictwa
i Reform Rolnych ws. projektu opinii Departamentu Ekonomicznego
(patrz Dok. 13) – wyrażenie opinii o konieczności przejmowania na
cele reformy rolnej majątków w całości, bez względu na profil przedsiębiorstw przemysłowych znajdujących się w ich obrębie; Warszawa,
11 X 1946 r.
Dok. 15. Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych na pismo
przewodniczącego Głównej Komisji do spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw w Warszawie – wyrażenie opinii o konieczności przejmowania na cele reformy rolnej majątków w całości, bez względu na
profil przedsiębiorstw przemysłowych znajdujących się w ich obrębie
na mocy dekretu z dn. 6 IX 1944 r., niezależnie od postanowień Ustawy
z dn. 3 I 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi
gospodarki narodowej; Warszawa, XI 1947 r.
Casus Włodzimierza Czartoryskiego, właściciela cegielni w Szówsku:
Dok. 16. Pismo Urzędu Wojewódzkiego Rzeszowskiego do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych z prośbą o opinię nt. przejęcia na
cele reformy rolnej zakładów w Szówsku; Rzeszów, 30 IV 1948 r.
Dok. 17. Pismo Urzędu Wojewódzkiego Rzeszowskiego do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych ws. rozszerzającego ujęcia zapisów
dekretu z dn. 6 IX 1944 r. i definiowania pojęcia nieruchomości
miejskich o charakterze rolniczym; Rzeszów, 16 V 1948 r.
Dok. 18. Odpowiedź Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego
Ministerstwa Rolnictwa i Reformy Rolnej na pismo Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie z dn. 30 IV 1948 r. – opinia o konieczności przejmowania na cele reformy rolnej majątków o określonym
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obszarze w całości, bez względu na to, co się w ich obrębie znajduje;
Warszawa, 14 XII 1948 r.
Dok. 19. Odwołanie Włodzimierza Czartoryskiego od decyzji Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie z dn. 22 XI 1948 r. o przejęciu cegielni
w Szówsku na cele reformy rolnej, skierowane do Ministra Rolnictwa
i Reform Rolnych; Jarosław, 2 XII 1948 r.
Dok. 20. Orzeczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych ws.
odwołania Włodzimierza Czartoryskiego od decyzji Wojewody
Rzeszowskiego – podtrzymanie decyzji Wojewody o przejęciu
cegielni w Szówsku na rzecz Skarbu Państwa; Warszawa, 27 IV 1949 r.
Dok. 21. Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie polecające poinformowanie Czartoryskiego o ostateczności orzeczenia II instancji z dn. 27 IV 1949 r.;
Warszawa, 1950 r.
Przejęcie na cele reformy rolnej majątków o nieuregulowanym prawie
własności:
Casus J. Dąmbskiego, właściciela majątku Murzynko:
Dok. 22. Opinia Wydziału Prawnego Gabinetu Ministra Rolnictwa
i Reform Rolnych ws. dopuszczalności wznowienia postępowania
i zmiany orzeczenia tegoż Ministra z dn. 28 III 1946 r.; Warszawa,
b.d.
Dok. 23. Opinia Biura Prawnego Prezydium Rady Ministrów ws.
majątku Murzynko – przyjęcie kryterium ekonomicznego (rzeczywistego władania) a nie formalno-prawnego przy ustalaniu obszaru
majątku ziemskiego; Warszawa, po 15 VI 1946 r.
Casus majątku Sielec-Nekrybka-Łuczyce:
Dok. 24. Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Rzeszowie
do Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego Ministerstwa
Rolnictwa i Reform Rolnych ws. odwołania od decyzji z dn. 31
XII 1946 r. o przejęciu majątku Sielec-Nekrybka-Łuczyce na cele
reformy rolnej uzasadnianego nieścisłościami wykazów katastral-
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nych; Rzeszów, 4 II 1947 r.
Dok. 25. Orzeczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych podtrzymujące decyzję Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Rzeszowie
z dn. 31 XII 1946 r. i uznające wyciągi katastralne za dowód
ostateczny; Warszawa, 30 X 1948 r.
Casus R. i H. Eisele, właścicieli osady Mysiadło:
Dok. 26. Opinia Wydziału Prawnego Departamentu Ogólnego
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych wydana na prośbę
Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego – ważność umowy
kupna-sprzedaży, niezależnie od braku uregulowań hipotecznych;
Warszawa, 6 XII 1947 r.
Casus Mateusza Foksowicza, właściciela majątku Ławica:
Dok. 27. Odwołanie Mateusza Foksowicza od decyzji Wojewody
Poznańskiego z dn. 29 IV 1948 r. o przejęciu majątku Ławica na
cele reformy rolnej, skierowane za pośrednictwem adwokata Jana
Kręglewskiego do Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych; Poznań,
13 V 1948 r.
Dok. 28. Orzeczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych ws.
odwołania Mateusza Foksowicza od decyzji Wojewody Poznańskiego – podtrzymanie decyzji Wojewody o przejęciu majątku
Ławica na rzecz Skarbu Państwa; Warszawa, 1948 r.
Dok. 29. Pismo Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do Departamentu Funduszu Ziemi
tegoż Ministerstwa ws. interpretacji art. 17 dekretu z dn. 6 IX 1944 r.
(zawężenie kręgu odbiorców rekompensat); Warszawa, 15 I 1946 r.
Dok. 30. Opinia Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej
wydana na prośbę Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych ws.
interpretacji art. 17 dekretu z dn. 6 IX 1944 r. (rozszerzenie kręgu
odbiorców rekompensat – udział w parcelacji wszystkich współwłaścicieli majątków przejętych na rzecz Skarbu Państwa); Warszawa,
10 II 1947 r.
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Dokumenty archiwalne

Dok. 1. Protokół konferencji Wojewódzkiego Oddziału
Tymczasowego Zarządu Państwowego w Katowicach
i Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Katowicach ws.
rozgraniczenia kompetencji urzędów w zakresie realizacji reformy
rolnej; Katowice, 20 X 1945 r.

Odpis, zał. do Dok. 2, mps; AAN, MRiRR II [Dep. Przebudowy Ustroju
Rolnego, Wydz. Zapasu Ziemi], sygn. 1518 [Przejmowanie nieruchomości
ziemskich na cele reformy rolnej. Notatki, podania, orzeczenia, odwołania,
korespondencja; 1949–1951], s. 116–117.
[s. 116]
Obecni:
z ramienia Tymczasowego Zarządu Państwowego:
Kulpiński Stanisław
– Naczelnik Wydziału Nieruchomości,
Oddział Wojewódzkiego Tymczasowego
Zarządu Państwowego
mecenas Piotrowski
– Naczelnik Wydziału Prawnego,
z ramienia Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Katowicach:
Seweryński Józef
– p.o. Naczelnika Wydziału
Inż. Flacht Jan
– Kierownik Oddziału
Brzóska Roman
– inspektor ziemski.
Do czasu wydania przez zainteresowane Ministerstwo rozporządzenia wykonawczego do ustawy z dnia 6 V 1945 r. (Dz.U. RP Nr 17,
poz. 97) postanowiono kierować się następującymi zasadami:
Pod pojęcie nieruchomości ziemskich podpadają wszystkie nieruchomości, które ze względu na swój charakter mogą być najcelowiej
wykorzystane dla produkcji rolnej lub ogrodniczo-warzywniczej,
a to niezależnie od tego, czy znajdują się one poza granicami, czy też
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w granicach administracyjnych miast.
O charakterze danej nieruchomości stanowi sposób jej użytkowania z czasu przed 1 IX 1939 r.
Zatym za nieruchomości ziemskie uważać należy w gminach
wiejskich wszystkie gospodarstwa, w gminach zaś miejskich i gminach
wiejskich o charakterze miejskim gospodarstwa, posiadające domek
jednorodzinny i ponad 1000 m² użytków rolnych (role, łąki, pastwiska,
sady), względnie posiadające jednopiętrowe od dwóch do trzech
mieszkań, obejmujące domy z obszarem ponad 2000 m² użytków
rolnych.
Wszystkie inne nieruchomości miejskie o charakterze wybitnie
czynszowym podlegają Tymczasowemu Zarządowi Państwowemu.
O ile do tych nieruchomości przynależy grunt o obszarze ponad
2000 m², to nadwyżka tego gruntu stanowi zapas ziemi na cele reformy
rolnej i zostanie na ten cel przekazana przez Tymczasowy Zarząd
Państwowy Wojewódzkiemu Urzędowi Ziemskiemu na uzasadniony
wniosek właściwego Powiatowego Urzędu Ziemskiego.
Wszelkie zakłady ogrodniczo-warzywnicze w rozumieniu ustawy
o państwowym podatku przemysłowym, bez względu na obszar,
podlegają kompetencji Urzędów Ziemskich.
Grunty objęte planami zabudowy w miejscowościach o charakterze miejskim i przemysłowym nie podpadają pod pojęcie nieruchomości ziemskich, chyba, że w planie zabudowy zatwierdzonym przez
właściwe władze przeznaczone są na trwałą uprawę rolną ogrodniczowarzywniczą.
Wyjaśnia się, że nieruchomości ziemskie:
1) porzucone (tj. poniemieckie) po myśli art. 2 pkt b) dekretu z dnia
6 IX 1944 r. o wykonaniu reformy rolnej stanowią zapas ziemi i jako
takie podlegają kompetencji Urzędów Ziemskich.
[s. 117]
2) opuszczone (przez obywateli polskich narodowości nie niemieckiej) na zasadzie ustawy z dnia 6 V 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych, podlegają kompetencji Tymczasowego Zarządu
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Państwowego i po myśli art. 15 tejże ustawy – oddane być winny
w zarząd Urzędom Ziemskim przez Tymczasowy Zarząd Państwowy.
Nieruchomości ziemskie przekazane w zarząd Urzędów Ziemskich
nie mogą być przedmiotem przydziału własności, a tylko przedmiotem
administracji.
W myśl powyższych wytycznych odnośni przedstawiciele terenowi
Urzędów Ziemskich i Tymczasowego Zarządu Państwowego przekażą
sobie wzajemnie protokolarnie administrowane przez nich gospodarstwa wyżej określone.
Wszelkie ewentualnie wyniknąć mogące spory rozstrzygnie
Wojewódzki Urząd Ziemski w orozumieniu z Tymczasowym Zarządem
Państwowym.
Treść powyższą Wojewódzki Urząd Ziemski i Tymczasowy Zarząd
Państwowy poda do wiadomości swym placówkom terenowym.
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Dok. 2. Sprawozdanie Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego
w Katowicach, skierowane do Ministerstwa Rolnictwa i Reform
Rolnych, dotyczące przekazywania przez b. Tymczasowy Zarząd
Państwowy nieruchomości poniemieckich Urzędom Ziemskim;
Katowice, 31 V 1946 r.

Odpis, mps, L.dz. W.U.R./718/46 (odpowiedź na pismo: UR.2/II/1/9);
AAN, MRiRR II, sygn. 1518, s. 118–119.
[s. 118]
Stosownie do zarządzenia Ministerstwa w nagłówku powołanego Wojewódzki Urząd Ziemski w Katowicach przedkłada poniżej
sprawozdanie w tej sprawie.
Zarządzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych
pismem z dnia 18 X 1945 r., Nr 3630/UR/P/1 definitywne przejęcie
przez urzędy ziemskie od poszczególnych Oddziałów Tymczasowego Zarządu Państwowego obiektów poniemieckich i opuszczonych o charakterze rolniczym natrafiło początkowo na duże trudności
z uwagi na brak rozgraniczenia kompetencji, co do kwestii, które
obiekty należy traktować jako nieruchomość ziemska.
Opierając się na interpretacji Ministerstwa Rolnictwa i Reform
Rolnych, ustalającej w myśl pisma z dnia 14 VIII 1945 r.,
Nr 3043/UR/P/1/45 pojęcie nieruchomości ziemskiej, Wojewódzki
Urząd Ziemski w porozumieniu z Wojewódzkim Wydziałem Tymczasowego Zarządu Państwowego uzgodnił na wspólnej konferencji
w dniu 20 X 1945 r. ujęte w formie protokołu (jak dołączony odpis)
zasady, którymi należy kierować się przy rozpatrywaniu konkretnych
spraw.
Wspomniany protokół przekazany został następnie Oddziałom
Tymczasowego Zarządu Państwowego oraz powiatowym Urzędom
Ziemskim do stosowania.
W praktyce jednak niektóre oddziały Tymczasowego Zarządu
Państwowego nie zastosowały się do wskazań zawartych w protokole
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z dnia 20 X 1945 r. odnośnie przekazania urzędom ziemskim drobnych
gospodarstw o charakterze ogrodniczo-warzywniczym, położonych
na terenie gmin wiejskich i miejskich.
Obiekta te bowiem mimo, że stanowią nieruchomość ziemską
przekazane zostały w administrację poszczególnych zarządów
gminnych i miejskich, które następnie dysponują nimi wg własnego
uznania.
W ten sposób zapas ziemi przeznaczony na cele reformy rolnej
zostaje bezpodstawnie uszczuplony. Taki stan rzeczy niekorzystny
dla agend urzędów ziemskich zaistniał w powiatach katowickim,
pszczyńskim, zawierciańskim, strzeleckim, raciborskim, kozielskim
i gliwickim.
Wszelkie wnioski i interwencje ze strony Wojewódzkiego Urzędu
Ziemskiego i zainteresowanych Powiatowych Urzędów Ziemskich nie
odniosły skutku i pozostawione zostały bez odpowiedzi.
[s. 119] Z tego też powodu Wojewódzki Urząd Ziemski nie jest
w możności przedłożyć żądanych przez Ministerstwo w piśmie z dnia
18 X 1945 r., Nr 3630/UR/P/1, wykazów tych obiektów, które jeszcze
nie zostały przekazane urzędom ziemskim w wyszczególnionych
powyżej powiatach.
Celem uniknięcia dalszych sporów kompetencyjnych, Wojewódzki
Urząd Ziemski uważa za konieczne ustalenie w wydać się mających
przepisach wykonawczych do dekretu z dnia 8 III 1946 r. o majątkach
opuszczonych i poniemieckich (Dz.U. RP Nr 13, poz. 87), zgodnie z art.
12, które majątki podpadają pod pojęcie nieruchomości ziemskiej jako
podlegającej przekazaniu urzędom ziemskim.
Prezes
Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego
(–) St. Sznura
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Dok. 3. Pismo Dyrektora Gabinetu Ministra Rolnictwa i Reform
Rolnych do Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego tegoż
Ministerstwa ws. definicji pojęcia „nieruchomości rolne” użytego
w dekrecie z 6 IX 1944 r. (wyłączenie spod działania reformy rolnej
nieruchomości miejskich); Warszawa, I 1946 r.

Minuta parafowana 21 I 1946 r., mps, znak sprawy: II-3 (odpowiedź
na pismo nr 6017/UR/P/1); AAN, MRiRR II [Gabinet Ministra, Wydział
Prawny], sygn. 420 [Opinie prawne w sprawach reformy rolnej; 1946–
1948], s. 16.
[s. 16]
Odpowiadając na pismo Departamentu z dnia 30 XI 1945 r.,
Nr 6017/UR/P/1, Gabinet Ministra zgłasza następujące zastrzeżenia do
nadesłanego projektu pisma okólnego w sprawie majątków miejskich:
Ponieważ dekret z dnia 6 IX 1944 r. nie definiuje pojęcia nieruchomości ziemskiej, możliwe są dla tego pojęcia dwa określenia:
1) tradycyjne – wedle którego nieruchomością ziemską jest każda
nieruchomość położona poza granicami administracyjnymi miast
oraz
2) oparte na kryterium przydatności produkcyjnej – wedle którego
nieruchomością ziemską w rozumieniu dekretu są grunty, które
najbardziej celowo zużytkować można na cele produkcji rolnej lub
z rolnictwem związanej.
Zdaniem Gabinetu Ministra przyjęcie pierwszego ze wskazanych
wyżej określeń jest bardziej wskazane z następujących względów:
1) Określenie to ma już tradycję i ugruntowane jest w świadomości prawnej społeczeństwa.
2) Przyjęcie tego określenia zmniejszy możliwości sporów, gdyż
ilość nieruchomości, co do których może zachodzić wątpliwość
jest w granicach administracyjnych miast znacznie mniejsza niż
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poza tymi granicami.
Konsekwencją takiego stanowiska byłoby wyłączenie z pod działania
dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej wszystkich nieruchomości
położonych w granicach administracyjnych miast. Przejęcie tych
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa mogłoby nastąpić dopiero
w drodze nowego aktu ustawodawczego, ewentualnie w drodze
nowelizacji dekretu a dnia 6 IX 1944 r.
Z przytoczonych wyżej względów, Gabinet Ministra nie może kontrasygnować nadesłanego projektu, a na wypadek, gdyby Departament
nie podzielił wyłuszczonego wyżej stanowiska, proponuje odbycie
konferencji w tej sprawie.
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Dyrektor Gabinetu

CASUS OSIEDLA ZŁOTOKŁOS, WŁASNOŚCI J. ZEMBRZUSKIEGO

Dok. 4. Pismo Dyrektora Gabinetu Ministra Rolnictwa i Reform
Rolnych do Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego tegoż
Ministerstwa ws. definicji pojęcia „nieruchomości rolne” użytego
w dekrecie z 6 IX 1944 r. (wyłączenie spod działania reformy
rolnej nieruchomości objętych planem zagospodarowania
przestrzennego); Warszawa, 7 II 1946 r.

Minuta, mps, znak sprawy: II-3 (odpowiedź na pismo nr 7128/UR); AAN,
MRiRR II, sygn. 420, s. 19–20.
[s. 19]
Odpowiadając na pismo Departamentu z dnia 8 bm. nr 7128/UR
w sprawie osiedla Złotokłos1, Gabinet Ministra zauważa, co następuje:
Stosownie do pierwotnego brzmienia dekretu z dn. 6 IX 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej, na cele tej reformy przeznaczone
zostały i przeszły na własność Państwa już z chwilą ogłoszenia tego
dekretu nieruchomości ziemskie, odpowiadające warunkom art. 2,
ust. (1) pkt a) do e) cytowanego dekretu, które posiadały charakter
rolniczy. Do nieruchomości zaś ziemskich o charakterze rolniczym nie
można zaliczyć w szczególności nieruchomości, które w całości objęte
są prawomocnym planem zabudowania, przewidzianym w przepisach
o prawie budowlanym – poz. 216, Dz.U. z 1939 r. – i przeznaczone
zostały w tym planie na cele budowlane (a nie rolnicze).
Nieruchomości ziemskie nie posiadające charakteru rolniczego
mogły przejść na własność Państwa dopiero po ukazaniu się noweli
z 17 I 1945 r., poz. 9 Dz.U., skreślającej w art. 2 ust. (1) dekretu wyrazy:
„o charakterze rolniczym”.
1 Złotokłos – wieś w gm. Piaseczno, położona nieopodal miejscowości Szczaki –
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie
wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. z 2013 r., poz. 200), s. 2589.
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Ponieważ jednak według powszechnie przyjętej zasady prawo
wstecz nie działa, o ile nie ma wyraźnego odmiennego postanowienia ustawowego (a takiego postanowienia cytowana nowela nie
zawiera) – przeto przy stosowaniu znowelizowanego dekretu należy
uwzględnić ten stan faktyczny, jaki istniał w chwili wejścia w życie
noweli (tj. w dniu 19 II 1945 r.), a więc i ten stan indywidualnego posiadania, jaki miał miejsce w dniu 19 I 1945 r.
A zatem nieruchomości ziemskie, które nie przeszły na własność
państwa na podstawie pierwotnego brzmienia dekretu, mogły przejść
na własność Skarbu Państwa na podstawie art. 2, ust. (1) pkt e)
znowelizowanego brzmienia tego dekretu, jeżeli należały do właściciela, którego łączny stan posiadania w chwili wejścia w życie noweli
przekraczał 100 ha.
Przechodząc do konkretnej sprawy, należy zauważyć, że ani
załączone do akt dwa plany, ani też oświadczenia notariusza Kettlingera nie dają wystarczających podstaw do uznania, że grunty stanowiące własność J. Zembrzuskiego2 są objęte prawomocnymi planami
zabudowania. Załączony plan parcelacyjny nie zawiera bowiem żadnej
w tym przedmiocie wzmianki, zaś plan profilu podłużnego odnosi się
być może do innej części „dóbr ziemskich” Szczaki3, na co wskazywałby układ objętych nimi ulic.
Dlatego też brak jest obecnie podstaw do przyjęcia, że grunty,
o które chodzi w sprawie, nie stanowią nieruchomości ziemskich
o charakterze rolniczym i nie zostały przejęte na cele reformy rolnej
z mocy dekretu z dnia 6 IX 1944 r. w pierwotnym brzmieniu.
Inna byłaby sytuacja prawna, gdyby właściciel zdołał udowodnić,
że grunty jego objęte były prawomocnym planem zabudowania. Nie
posiadając charakteru rolniczego, grunty te nie mogłyby być wliczone
do ogólnego obszaru nieruchomości należących do tegoż właściciela
[s. 20] i przejętych na cele reformy rolnej z mocy pierwotnego tekstu
dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Ponieważ zaś należące do
2 J. Zembrzuski – zapewne przedstawiciel rodziny h. Doliwa, wylegitymowanej w Królestwie Polskim w 1825 r. – Z. Leszczyc, Herby szlachty polskiej, Wrocław – Warszawa –
Kraków 1995, s. 75.
3 Szczaki – wieś i folwark ok. 30 km od Warszawy, ob. gm. Piaseczno – SGKP, t. XI, s.
817.
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J. Zembrzuskiego grunty osiedla Złotokłos obejmują obszar ca 16 ha,
przeto traktowane samodzielnie, bez łączności z innymi nieruchomościami tegoż właściciela, z uwagi na obszar ich, nie ulegałyby również
przejęciu na cele reformy rolnej na podstawie dekretu znowelizowanego.
Nie bez znaczenia może być też okoliczność, że poza przejętą na
cele reformy rolnej nieruchomością Wiśniowo4, J. Zembrzuski był też
właścicielem nieruchomości nazwanej kolonią Łebki5, co do której
brak jest danych, czy została przejęta na rzecz Skarbu Państwa. Dla
wyjaśnienia tej ostatniej okoliczności należałoby zbadać przedłożony
przez dzierżawców przy podaniu z dnia 23 IX 1945 r. a niezałączony do
akt odpis układu oddłużeniowego i zażądać w tym przedmiocie informacji od Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Sandomierzu.
Wreszcie należy zaznaczyć, że ewentualne przejęcie gruntów osiedla
Złotokłos na cele reformy rolnej nie przesądzałoby kwestii, czy mają
być one podzielone między uprawnionych do korzystania z reformy
rolnej (np. dla stworzenia gospodarstw ogrodniczo-warzywniczych),
czy też wyłączone od podziału i zarezerwowane na specjalne cele np.
na rozbudowę miast, osiedli mieszkaniowych, na ogródki działkowe
itp.
Zwraca się akta sprawy.

4 Wiśniowa – wieś i folwark nad rzeką Koprzywianką, ob. gm. Staszów, woj. świętokrzyskie, ok. 30 km od Tarnobrzega – SGKP, t. XIII, s. 612.
5 Łepki – kolonia wsi Wiśniowa – Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 13 grudnia 2012 r…, s. 1160.
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Dok. 5. Protokół konferencji Departamentu Przebudowy Ustroju
Rolnego, Wydziału Prawno-Legislacyjnego i Referatu Prawnego
Departamentu Funduszu Ziemi Ministerstwa Rolnictwa i Reform
Rolnych ws. definicji pojęcia „nieruchomości rolne” użytego
w dekrecie z 6 IX 1944 r. (rozszerzenie definicji o nieruchomości
miejskie o charakterze rolniczym); Warszawa, 29 V 1946 r.

Odpis lub koncept, mps; AAN, MRiRR II [Dep. Przebudowy Ustroju
Rolnego, Wydz. Zapasu Ziemi], sygn. 1516 [Przejmowanie nieruchomości
ziemskich na cele reformy rolnej. Orzeczenia, podania, odwołania,
korespondencja; 1946-1947], k. 156–157.
[k. 156]

PROTOKÓŁ

Konferencji z dn. 29 V 1946 r. w sprawie interpretacji przepisów art.
2 dekretu z dn. 6 IX 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U.
RP z 1945 r. Nr 3, poz. 13).
W konferencji wzięli udział:
1. Ob. A[dam] Szczerba –

Dyrektor Departamentu Przebudowy
Ustroju Rolnego

2. Ob. K. Filemonowicz –

Inspektor w Departamencie
Przebudowy Ustroju Rolnego

3. Ob. W. Maciszewski –

Inspektor w Departamencie
Przebudowy Ustroju Rolnego

4. Ob. B. Zubek –

Inspektor w Departamencie
Przebudowy Ustroju Rolnego

5. Ob. F. Jabłoński –

Naczelnik Wydziału
Prawno-Legislacyjnego

6. Ob. L[ucjusz] Domański6 –

Inspektor w Wydziale

6 Lucjusz Stefan Domański (ur. 1907) – członek PZPR, podsekretarz stanu Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych (X 1949–V1951), następnie Ministerstwa Rolnictwa
(V–VI 1951), dyrektor Polskiej Agencji Prasowej (VIII 1951–IX 1956) – T. Mołdawa,
Ludzie władzy 1944–1991, Warszawa 1991, s. 205–206, 238.
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Prawno-Legislacyjnym
7. Ob. adw. Martynowicz –

Kierownik Referatu Prawnego
Departamentu Funduszu Ziemi

8. Ob. adw. Twarowski –

Radca Prawny

Protokólant –

Marta Gruberska

Ob. Twarowski zreferował stanowisko Departemantu Funduszu
Ziemi w sprawie interpretacji art. 2 dekretu z dn. 6 IX 1944 r.
Wobec tego, że dekret nie określa, co należy rozumieć pod pojęciem
„nieruchomości ziemskiej” musimy sięgnąć do poprzednio wydanych
ustaw i rozporządzeń. Ustawa z dn. 24 III 1933 r. o wyłączeniu terenów
budowlanych z pod działania przepisów o przebudowie ustroju rolnego
(Dz.U. RP Nr 27, poz. 230) wskazuje, co należy uważać za tereny budowlane oraz stanowi, że do tych terenów nie mają zastosowania przepisy
ustawy z dn. 28 XII 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej.
Art. 53 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 II
1928 r. o prawie budowlanym i zabudowie osiedli (Dz.U. RP Nr 23, poz.
202) stanowi, że za tereny budowlane uważane są tereny znajdujące
się w obrębie osiedli, a w myśl art. 6 tegoż rozporządzenia za osiedla
uważa się miasta i miasteczka.
Na podstawie tych przepisów prawa należy dojść do wniosku, że
w obrębie miast, miasteczek i uzdrowisk znajdują się tereny budowlane, a położone poza obrębem miast, miasteczek i uzdrowisk są
nieruchomości ziemskie.
Wobec powyższego dekret z 6 IX 1944 r. nie obejmuje nieruchomości, położonych w obrębie miast, miasteczek i uzdrowisk, gdyż są
to tereny budowlane, a nie nieruchomości ziemskie.
Ob. Martynowicz dodał, że grunty przyłączone do miast po 6 IX 1944 r.
ulegają przejęciu na cele reformy rolnej, jeżeli nie zostaną wyłączone
w trybie art. 15 dekretu z dn. 6 IX 1944 r.
Ob. Zubek zauważył, że stanowisko to nie jest zgodne z przepisami
dekretu, który mówi o przejęciu wszystkich nieruchomości ziemskich
przekraczających ustawowe normy, z przeznaczeniem niektórych
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spośród nich na cele rozbudowy miast.
Ob. Filemonowicz podkreślił, że celem konferencji jest ustalenie
czy grunty położone w granicach administracyjnych miast przeszły
z mocy dekretu z 6 IX 1944 r. na rzecz Skarbu Państwa.
Ob. Jabłoński [zauważył, że] o tym, co to są grunty budowlane
rozstrzygają przepisy prawa budowlanego, a mianowicie: są to
grunty w granicach administracyjnych miast, uzdrowisk, posiadających charakter użyteczności publicznej oraz uznane za
takie w planach zabudowy lub na mocy zarządzenia wojewody.
Co to jest nieruchomość ziemska nie można określić na podstawie
przepisów prawa budowlanego.
[k. 157] Ob. Zubek proponuje przyjęcie określenia, że nieruchomością
ziemską jest nieruchomość o charakterze rolniczym.
Ob. Domański zgłasza poprawę, że nieruchomością ziemską jest nieruchomość, która nadaje się na gospodarstwo rolne lub inne najbardziej
do rolniczego zbliżone, np. leśne, rybne, hodowlane itp.
Ob. Maciszewski podkreśla, że lepiej użyć zwrotu nie „zbliżone”,
a „spokrewnione”.
Ob. Jabłoński zauważył, że można byłoby przyjąć definicję, iż
nieruchomość ziemską stanowią grunty o charakterze rolniczym, ale w tym przypadku będziemy mieli trudność z tym,
jak ustosunkować się do różnych terenów, jak np. do terenów
leśnych, do kamieniołomów lub kopalni minerałów użytecznych.
Należy rozważyć, czy możliwe jest przyjęcie tej definicji na tle
przepisów dekretu z dn. 6 IX 1944 r. W dawnej redakcji dekretu
z 6 IX 1944 r. art. 2 mówił o nieruchomościach ziemskich o charakterze rolniczym. Ustawodawca miał niewątpliwie na myśli nieruchomości poza granicami administracyjnymi miast. Może się zdarzyć, że
i poza granicami administracyjnymi miast znajdą się nieruchomości
nie mające charakteru rolniczego. Użytki rolne położone w granicach
administracyjnych miast są nieruchomościami miejskimi o charakterze rolniczym.
Dyr. Szczerba podkreślił, że intencją ustawodawcy było, aby wszystkie
nieruchomości ziemskie położone w granicach administracyjnych
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miast, czy też poza tymi granicami, o obszarze przekraczającym normy
ustawowe, przejęte zostały na cele reformy rolnej. Stanowisko to
znajduje potwierdzenie w przepisach art. 1 i 15 dekretu z 6 IX 1944 r.,
które mówią o zarezerwowaniu gruntów na cele rozbudowy miast.
W wyniku konferencji wszyscy obecni zgodzili się na następujące
sformułowanie:
Opierając się na gramatycznej i logicznej wykładni przepisów art. 2
dekretu z dn. 6 IX 1944 r. należałoby przyjąć, że pod przepisy tego
dekretu podpadają jedynie nieruchomości położone poza granicami
administracyjnymi miast.
Mając jednak na względzie ogólną tendencję dekretu, przepisy art. 2
należy interpretować rozszerzająco, przyjmując, że na równi z nieruchomościami ziemskimi, czyli z nieruchomościami położonymi poza
granicami administracyjnymi miast, należy traktować nieruchomości
miejskie o charakterze rolniczym. Przy tej interpretacji wzięto pod
uwagę, że dekret z 6 IX 1944 r., jako akt prawny decydujący w dużej
mierze o ustroju gospodarczym Rzeczypospolitej, nie może być traktowany jako przepis szczególny.
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DOK. 6–10. CASUS JANA HR. OSTROWSKIEGO, WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Dok. 6. Pismo Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie
Mazowieckim do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
– żądanie objęcia reformą rolną nieruchomości miejskich Jana
Ostrowskiego; Tomaszów Mazowiecki, 27 III 1946 r.

Odpis, mps; znak sprawy: I–343/46; AAN, MRiRR II, sygn. 1516, k. 155.
[k. 155]
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Mazowieckim
pragnie zainteresować Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
następującą sprawą:
Tereny, na których powstało nasze miasto stanowiły własność
rodziny hr. Ostrowskich7. Jan hr. Ostrowski8, były właściciel olbrzymiego majątku ziemskiego, położonego w odległości 9 km od
Tomaszowa Mazowieckiego w miejscowości Ujazd9, został na
podstawie dekretu o reformie rolnej pozbawiony tegoż majątku –
anatomiast nie zapadło żadne postanowienie ze strony miarodajnych
czynników–a odnośnie a-placów i obszarów leżących w obrębie naszego
miasta-a, a stanowiących własność wyżej wymienionego. Korzysta
z tego oczywiście a-hr. Ostrowski sprzedając place, za które bierze
grube-a pieniądze, jak np. za ostatnio sprzedany plac otrzymał kwotę
7 Ostrowscy h. Rawicz – znana senatorska rodzina pochodząca z Lubelszczyzny, jej
linia hrabiowska wywodzi się od żyjącego w XVIII w. Tomasza – tytuł nadał mu Fryderyk
Wilhelm II w 1798 r. – S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. XIII, Warszawa
1916, s. 107.
8 Jan hr. Ostrowski (ur. 1894 r.) – syn Juliusza i Marii hr. Tyszkiewiczówny, dziedzic
na Tomaszowie i Ujeździe – S. Uruski, op. cit., t. XIII, s. 108.
9 Ujazd – wieś nad rzeką Czarną, ob. siedziba gminy w pow. tomaszowskim; od II poł.
XVIII w. własność rodziny Ostrowskich – SGKP, t. XII, s. 761–762; S. Uruski, op. cit., t.
XIII, s. 107–108.
a-a
Podkreślono ołówkiem.
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900 tysięcy zł (wg aktu, w rzeczywistości kwota miała być 1 200 000
zł). Placy [s] tych ma jeszcze całą masę: jeden z nich położony
między miastem a rzeką Pilicą, powstały po wykarczowanym lesie, za
czasów okupacji, ma ponad 50 ha. Mówi się o tym, że i nawet z tego
obszaru sprzedawane są parcele. Interweniowałem w tej sprawie
w Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim w Wydziale Prawnym, gdzie
otrzymałem odpowiedź, że dekret o reformie rolnej nie pozbawia
prawa dysponowania, sprzedaży placów. W samym mieście znajduje
się dawny pałac, dom mieszkalny i zabudowania gospodarcze –
magazyny, które obecnie zajmuje Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa.
Czynsz za dzierżawę tych budynków pobiera również hr. Ostrowski.
Przesyłając powyższe dane, proszę Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej o poinformowanie czy a-istotnie tego rodzaju wypadki nie
są w sprzeczności z dekretem o reformie rolnej, czy innymi przepisami, a jeżeli nie, to czy nie byłoby wskazanym podjąć inicjatywę
w celu wydania odpowiednich przepisów regulujących tego rodzaju
sprawy-a – przez odnośne czynniki państwowe.
Przewodniczący
Miejskiej Rady Narodowej
( – ) E. Zieliński
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Dok. 7. Opinia Biura Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady
Narodowej ws. rozszerzenia definicji pojęcia „nieruchomości
ziemskie” o tereny położone w obrębie miast, wydana na
prośbę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi i przesłana do
zaopiniowania Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych; Warszawa,
10 VII 1946 r.

Oryginał, mps; L. dz. wystawcy: VI/1261/46, znak sprawy odbiorcy: UR
2I2/217, dekretacja 18 VII 1946 r., aa. 6212/UR/46; AAN, MRiRR II, sygn.
1516, k. 132.
[s. 132]
			

Do

			

Obywatela Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych

				

na ręce Ob. Wiceministra Bieńka10

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi przesłało do
Biura Kontroli prośbę o wyrażenie opinii w sprawie poruszonej przez
Miejską Radę Narodową w Tomaszowie, w jej piśmie z dnia 27 III 1946
r., L. dz. 343/46 (odpis w załączniku)11.
Zdaniem Biura Kontroli pod pojęciem „nieruchomości ziemskie”,
używanym w dekrecie o przeprowadzeniu reformy rolnej, należy
rozumieć a-wszelkie grunta, niezależnie od ich położenia, czy to
w gminie wiejskiej, czy miejskiej.-a
W myśl art. 2 pkt e) dekretu z dnia 6 IX 1944 r. (Dz.U. RP Nr 3, poz.
13 – 1945 r.), jedynym kryterium, czy nieruchomości ziemskie, stanowiące własność, albo współwłasność osób fizycznych, czy prawnych
10 Stanisław Bieniek (1901–1978) – działacz SL, żołnierz GL i AL, od 1943 r. w PPR,
w okresie X 1944–III 1947 podsekretarz stanu w MRiRR, w l. 1947–52 poseł do Krajowej
Rady Narodowej i na Sejm Ustawodawczy, prezes Centralnego Związku Spółdzielczego
(1951–1954) – T. Mołdawa, op. cit., s. 206, 324.
11 Zob. Dok. 6.
a-a
Podkreślono ołówkiem.
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podlegają przejęciu na cele reformy rolnejb jest łączny obszar nieruchomości jednego właściciela, a w myśl art. 6 ww. dekretu nieruchomości ziemskie przechodzą na cele reformy rolnej wraz z budynkami
i całym inwentarzem żywym i martwym.
Pierwotna redakcja art. 2 ust. (1) dekretu brzmiała, że „na cele
reformy rolnej przeznaczone będą nieruchomości ziemskie o charakterze rolniczym”, co mogło stwarzać podstawy do wyłączenia nieruchomości miejskich (placów itp.), jednak nowela z dnia 17 I 1945 r.
(Dz.U. Nr 3, poz. 9) przez skreślenie słów „o charakterze rolniczym”
dobitnie dała wyraz intencji ustawodawcy wywłaszczenia dotychczasowych obszarników z ich nieruchomości ziemskich wszelkiego
rodzaju.
Ta intencja znajduje potwierdzenie również w treści art. 17 dekretu,
na mocy którego „wywłaszczeni właściciele lub współwłaściciele
nieruchomości ziemskich (...) mogą otrzymać samodzielne gospodarstwa rolne poza obrębem powiatu, w którym znajduje się wywłaszczony majątek, względnie jeśli z tego prawa nie skorzystają, będzie
wypłacane im zaopatrzenie miesięczne w wysokości [uposażenia]
urzędnika państwowego VI grupy”.
Z powyższego wynika, że gdyby ustawodawca chciał wyłączyć
jakieś nieruchomości ziemskie z pod działania dekretu, nie przyznawałby innego gospodarstwa poza obrębem powiatu, ani uposażenia
urzędnika VI grupy.
Podając powyższe do wiadomości, Biuro Kontroli prosi o zakomunikowanie stanowiska Ministerstwa w tej sprawie, jak również o zawiadomienie o zarządzeniach, wydanych celem właściwego stosowania
przepisów dekretu o Reformie Rolnej.
Dyrektor Biura Kontroli
(–)
(inż. Jan Grubecki12)

b

12

Nadpisano ręcznie.
Jan Michał Grubecki (1904–1987) – inż. dróg i mostów, członek Rady Naczelnej
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Dok. 8. Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych na
pismo Biura Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej
z dn. 10 VII 1946 r. (patrz dok. 7) – wyrażenie opinii podzielającej
stanowisko Biura ws. rozszerzenia definicji pojęcia „nieruchomości
ziemskie” o tereny położone w obrębie miast; Warszawa 26 VII
1946 r.

Minuta, mps, znak sprawy: UR 2I2/217; pieczęć ekspedycji: 27 VII 1946 r.,
aa. 6212; AAN, MRiRR II, sygn. 1516, k. 136.
[k. 136]
Podzielając stanowisko zajęte przez Biuro Kontroli w piśmie
z dnia 10 VII 1946 r., Nr VI.1261/46 w sprawie pojęcia nieruchomości
ziemskiej Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych komunikuje, że
przepisy art. 2 dekretu z dnia 6 IX 1944 r. o przeprowadzeniu reformy
rolnej (Dz.U. RP z 1945 r. Nr 3, poz. 13) interpretować należy w ten
sposób, że na równi z nieruchomościami ziemskimi, czyli nieruchomościami położonymi poza granicami administracyjnymi miast,
winny być traktowane nieruchomości miejskie o charakterze rolniczym.
					
					

WICEMINISTER
( ( – ) Bieniek)-a

a-

SL (1944–49) i ZSL (1949–56), od 21 lipca do 4 listopada 1944 r. kierował Resortem
Komunikacji, Poczt i Telegrafu PKWN, dyrektor Biura Kontroli przy KRN (13 XI 1944–II
1947) a następnie przy Radzie Państwa (II 1947–9 III 1949), w l. 1944–52 poseł do KRN
i na Sejm Ustawodawczy, profesor Politechniki Warszawskiej – T. Mołdawa, op. cit., s.
50, 54–55, 90, 92–93, 174, 191, 267–269, 272–273, 357–358.
a-a
Dopisane ołówkiem pod parafą.
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Dok. 9. Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do
Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Łodzi ws. rozszerzenia
definicji pojęcia „nieruchomości ziemskie” o tereny położone
w obrębie miast; Warszawa, 27 VII 1946 r.

Minuta, mps, znak sprawy: UR 2I2/217; pieczęć ekspedycji: 27 VII 1946 r.;
AAN, MRiRR II, sygn. 1516, k. 150.
[k. 150]
W związku ze sprawą nieruchomości należących do Jana Ostrowskiego, poruszoną przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Tomaszowie Mazowieckim w piśmie Nr 343/46 z dn. 27 III 1946
r. skierowanym do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Łodzi, Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych komunikuje,
że przepisy art. 2 dekretu z dnia 6 IX 1944 r. o przeprowadzeniu
reformy rolnej (Dz.U. RP z 1945 r. Nr 3, poz. 13) interpretować
należy w ten sposób, że na równi z nieruchomościami ziemskimi,
czyli nieruchomościami położonymi poza granicami administracyjnymi miast winny być traktowane nieruchomości miejskie
o charakterze rolniczym.
DYREKTOR DEPARTAMENTU
(–)
inż. Cz. Dąbrowski-a

a-

a-a

Pieczęć.

143

Dok. 10. Odpowiedź Biura Kontroli przy Prezydium Krajowej
Rady Narodowej na pismo Ministerstwa Rolnictwa i Reform
Rolnych z dn. 26 VII 1946 r. ws. przyjęcia – jako jedynego
kryterium podpadania pod reformę rolną – całkowitej powierzchni
nieruchomości należących do jednego właściciela, niezależnie od ich
położenia; Warszawa, 20 VIII 1946 r.

Oryginał, mps; L. dz.: VI/1442/46, znak sprawy odbiorcy: UR 2I2/217,
pieczęć wpływu i dekretacja: 28 VIII 1946 r.; AAN, MRiRR II, sygn. 1516,
k. 147–147v.
[k. 147]
Do
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych
na ręce Ob. Wiceministra Bieńka

Odnośnie pisma z dnia 26 VII 1946 r. Nr U.R./2.I.2/217a – Biuro
Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej donosi, iż b-nie
może przyjąć do wiadomości powyższego pisma-b z uwagi na istniejącą zdaniem Biura Kontroli sprzeczność między pierwszą, a ostatnią
częścią zdania, a mianowicie:
„Podzielając stanowisko zajęte przez Biuro Kontroli w piśmie
z dnia 10 VII 1946 r. Nr VI.1261/46 w sprawie pojęcia nieruchomości
ziemskiej Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych komunikuje, że
(...) na równi z nieruchomościami ziemskimi, czyli nieruchomościami
położonymi poza granicami administracyjnymi miast, winny być
traktowane nieruchomości miejskie o charakterze rolniczym.”
Użycie w tej interpretacji art. 2 dekretu z dnia 6 IX 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. RP Nr 3, poz. 13) określenia „nieruchoa
b-b

Podkreślono czerwoną kredką.
Podkreślono ołówkiem.
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mości miejskie o charakterze rolniczym” przekreśla całkowicie zasadnicze stanowisko Biuro Kontroli, zajęte w cytowanym piśmie (które
Ministerstwo podziela) i jest sprzeczne z nowelą do tegoż artykułu
z dnia 17 I 1945 r. (Dz.U. RP Nr 3, poz. 9), która przez skreślenie
słów: „o charakterze rolniczym” rozszerzyła pojęcie nieruchomości
ziemskich podlegających reformie rolnej, na wszelkie nieruchomości
niezależnie od ich położenia czy to poza, czy też w granicach administracyjnych miast.
[k. 147 v.] Ponadto określenie nieruchomości ziemskich jako nieruchomości położonych poza granicami administracyjnymi miast
również jest niezgodne z określeniem, przyjętym przez Biuro Kontroli,
a podzielonym przez Ministerstwo na wstępie pisma.
Biuro Kontroli jeszcze raz podkreśla, że b-jako jedyne kryterium
może być stosowany łączny obszar gruntu jednego właściciela.-b
Z uwagi na powyższe – Biuro Kontroli ponawia swą prośbę o b-zajęcie
wyraźnego stanowiska w tej sprawie-b jak również o zawiadomienie
o zarządzeniach, wydanych celem właściwego stosowania przepisów
dekretu o Reformie Rolnej w poruszonej kwestii.
Dyrektor Biura Kontroli
(–)
(inż. Jan Grubecki)
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CASUS FOLWARKU SULIMA, WŁASNOŚCI J., L, S. i A.
GARBOLEWSKICH

Dok. 11. Orzeczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych
ws. uchylenia orzeczenia Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego
w Warszawie wyłączającego nieruchomość rodziny Garbolewskich
spod działania dekretu z 6 IX 1944 r.; Warszawa, 7 VIII 1947 r.

Oryginał, mps, pieczęć okrągła Ministerstwa; AAN, MRiRR II, sygn. 1517,
s. 140–141.
[s. 140]
ORZECZENIE
W sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego z dnia 6 IX 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,
co do wyłączenia nieruchomości miejskiej „Folwark Sulima A”, grunty
„Sulima” gminy Sochaczew, powiatu Sochaczew, stanowiącej własność
Jerzego Włodzimierza, Leonarda Jacka, Stefana Romana i Alicji Marii
Garbolewskich13.
Na podstawie art. 93 i pkt b art. 101 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 22 III 1928 r. o postępowaniu administracyjnym (Dz.U. RP Nr 36, poz. 341)
postanawiam
a) uchylić orzeczenie Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego
w Warszawie z dnia 10 VII 1946 r.;
b) uznać, że nieruchomość miejską „Folwark Sulima A”, „Grunty
Sulima” gminy Sochaczew, powiatu Sochaczew, własność Jerzego,
Leonarda, Stefana i Alicji Garbolewskich o obszarze ogólnym
13 Garbolewscy h. Sulima – rodzina wywodząca się z ziemi łęczyckiej, wylegitymowana w Królestwie Polskim w 1843 r., przedstawiciel rodziny Kazimierz Aleksander był
w 1858 r. dziedzicem dóbr Czerwonka pod Tomaszowem, na których znajdowały się
folwarki „Sulima” – S. Uruski, op. cit., t. IV, Warszawa 1907, s. 92.
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24 ha 4500 m², podpada pod działanie dekretu PKWN z dnia 6 IX
1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. RP Nr 3, poz. 13
z 1945 r.).
UZASADNIENIE
Wojewódzki Urząd Ziemski w Warszawie orzeczeniem z dnia 10 VII
1946 r. uznał, że nieruchomość „Folwark Sulima A” i „Grunty Sulima”
gm. Sochaczew, powiatu Sochaczew, własność Jerzego, Leonarda,
Stefana i Alicji Garbolewskich o obszarze ogólnym 24 ha 4500 m² nie
podpadają pod działanie dekretu PKWN z dnia 6 IX 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
W uzasadnieniu powyższego orzeczenia Wojewódzki Urząd Ziemski
powołuje się na okoliczność, że nieruchomość „Folwark Sulima A”
i „Grunty Sulima”, jako przyłączone do miasta Sochaczew, stanowią
nieruchomość miejską, wobec czego nie podpadają pod działanie
powołanego dekretu. Stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego
w Warszawie jest błędne, gdyż pojęcie nieruchomości ziemskiej
w rozumieniu wspomnianego wyżej dekretu może obejmować również
grunty położone w granicach administracyjnych miasta.
Włączenie nieruchomości w obręb granic administracyjnych miasta
oraz formalne przeznaczenie terenu w 1928 r. na działki budowlane
nie może decydować o tym, czy nieruchomość podpada pod działanie
powołanego dekretu. Decydującym momentem w danej sprawie jest
fakt, że w chwili obecnej wspomniana nieruchomość faktycznie ma
charakter rolny.
Przeprowadzenie bowiem reformy rolnej obejmuje między innymi
również zarezerwowanie odpowiednich terenów pod rozbudowę
miast i kolonii mieszkalnych (art. 1 pkt e) i art. 15 dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej Dz.U. Nr 3/45, poz. 13).
Fakt uregulowania majątku jednego właściciela w kilku księgach
hipotecznych nie może mieć wpływu na przejęcie tego majątku [s. 141]
na cele reformy rolnej. Tylko ogólny obszar nieruchomości ziemskich,
przekraczających 50 ha użytków rolnych, a należących do danego
właściciela decyduje o jego przejęciu.
W danym wypadku ogólny obszar nieruchomości ziemskich –
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folwarku „Sulima A” – na mocy świadectwa, wydanego przez Sąd
Okręgowy w Warszawie, z dnia 23 XII 1941 r., nr 6875, zawierał
powierzchni 716 morgów 226 prętów14.
Przytoczone okoliczności przekonywują, że orzeczenie Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Warszawie z dnia 10 VII 1946 r. w sprawie
niniejszej powzięte zostało bez dostatecznej podstawy prawnej (pkt b
art. 101 rozporządzenia o postępowaniu administracyjnym).
Z powyższych względów należało orzec jak wyżej.
Orzeczenie niniejsze jest ostateczne w administracyjnym toku
instancji.

WICEMINISTER
(–)
a(St. Tkaczow15)-a

14 Czyli ponad 401 ha.
15 Stanisław Tkaczow (1913–1969) – członek KPP, PPR, od 1948 r. PZPR, wojewoda
rzeszowski (X 1944–VI 1945), minister leśnictwa w Tymczasowym Rządzie Jedności
Narodowej (28 VI 1945–5 II 1947), podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Reform Rolnych (III 1947–V 1951), Ministerstwie PGR (V 1951–XI 1956), ponownie
w Ministerstwie Rolnictwa (XII 1956–II 1957), w l. 1944–1956 poseł do KRN i na Sejm,
w l. 1960–66 ambasador PRL w Mongolii – T. Mołdawa, op. cit., s. 96, 193, 197, 205–206,
433.
a-a
Dopisano ręcznie pod parafą.
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Dok. 12. Opinia Wydziału Organizacyjno-Prawnego Ministerstwa
Rolnictwa i Reform Rolnych wydana na prośbę Wydziału
Ekonomiczneo-Rolnego N.K.W.S.L. ws. uniemożliwienia parcelacji
majątku gm. wiejskiej m. Krosna; Warszawa, 15 X 1947 r.

Minuta, mps i rkps, L. dz. O-Pr.266/47; AAN, MRiRR II, sygn. 420,
s. 257–258.
[s. 257]
1) W związku z pismem z dn. 9 X 1947 r. L. dz. E.R.369/47 w przedmiocie wykładni przepisu art. 2 ust. (1) pkt. e) Dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. RP Nr 3, poz. 13, 8 I 1945 r.) Wydział
Ogólno-Prawny jest zdania, że wszelkie nieruchomości ziemskie a-lub
miejskie o charakterze rolniczym–a, bez względu na to czyją stanowią
własność b-a zatem bez względu na to, czy należą do osób fizycznych,
czy też do osób prawnych jakiegokolwiek typu (osoby prawa prywatnego i osoby prawa publicznego – dekret niczym w tej mierze nie
rozróżnia), jeżeli przekraczają normy [50 ha użytków rolnych, bądź
100 ha powierzchni ogólnej], bądź łączny taki obszar mniejszych
nieruchomości ziemskich–b [podlegają przejęciu przez Państwowy
Fundusz Ziemi na cele przebudowy ustroju rolnego].
2) Gdyby ustawodawca uważał za celowe uprzywilejowanie jakiejkolwiek kategorii właścicieli, uczyniłby to w sposób wyraźny, tak
zresztą, jak to dokonane zostało
a) w stosunku do właścicieli nieruchomości nieprzekraczających

Dopisano ołówkiem.
Dopisano ołówkiem na marginesie w zastępstwie skreślonego fragmentu: podlegają
przejęciu przez Państwowy Fundusz Ziemi na cele przebudowy ustroju rolnego, jeśli
należą do osób prawnych prawa prywatnego czy też publicznego (Dekret nie czyni
tu rozróżnienia) o tyle tylko o ile przekraczają 50 ha użytków rolnych, bądź 100 ha
powierzchni ogólnej.
a-a

b-b
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pewnego obszaru lub
b) w stosunku do osób prawnych prawa publicznego, jakimi są
gminy wyznaniowe.
3) Z ogólnej tendencji dekretu znajdującej swój wyraz zwłaszcza
w art. 1, również należy wnosić, że wszelka większa własność ma
przejść do Państwowego Funduszu Ziemi.
4) Istnienie nieruchomości ziemskich, c-jako gospodarstw rolnych-c,
w większym obszarze, c-poza przypadkami przejściowej administracji-c,
może znaleźć uzasadnienie jedynie w przepisie pkt d) ust. (2) art. 1
Dekretu lub przepisie art. 15 tegoż Dekretu, przyczym nieruchomości
te mają być wyłącznie albo pod zarządem państwowym albo
samorządowym c-lub też pod zarządem przedsiębiorstw państwowych-c.
W konkretnej sprawie majątek gminy wiejskiej m. Krosna winien
być przejęty przez Państwowy Fundusz Ziemi na cele przebudowy
ustroju rolnego, a więc i parcelacji, a Zarząd Miejski m. Krosna mógłby
[następnie przejąć go w zarząd] [s. 258] od Państwowego Funduszu
Ziemi, dla celów przewidzianych w powołanym wyżej pkt d) ust. (2),
art. 15 Dekretu i w ten tylko sposób nie dopuścić do rozparcelowania
go na rzecz mieszkańców gminy Suchodół16.
Wydział Ogólno-Prawny nie znajduje w przepisach Dekretu
podstaw do innej wykładni omawianej kwestii, będąc przytym zdania,
że wszelka inna wykładnia byłaby sprzeczna z duchem Dekretu
i stwarzałaby możliwości dla wymykania się spod działania ustawy
większych obszarów rolnych ze szkodą dla zakreślonej w Dekrecie
przebudowy ustroju rolnego.
Kierownik Wydziału
( – )d
Ogólno-Prawnego

Dopisano ołówkiem na marginesie.
16 Suchodół – dawniej wieś 3 km na południe od Krosna, ob. dzielnica miasta – SGKP,
t. XI, s. 535; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012
r…, s. 2123.
d
Podpis nieczytelny.
c-c
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Dok. 13. Projekt opinii sporządzonej przez Departament
Ekonomiczny Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych na
prośbę Biura Prawnego Ministerstwa Przemysłu ws. zwrotu b.
właścicielom przedsiębiorstw przemysłowych znajdujących się
na terenach majątków objętych reformą rolną (opinia pozytywna
w zakresie przedsiębiorstw niezwiązanych z produkcją rolną);
Warszawa, X 1946 r.

Koncept, mps, znak sprawy: Ek.IV-1/42; AAN, MRiRR II, sygn. 420, s. 113.
[s. 113]
W związku z pismem BP/I/110/5045/46/ES w sprawie zaopiniowania kwestii zwracania przedsiębiorstw przemysłowych znajdujących się na terenach majątków podlegających parcelacji Ministerstwo
Rolnictwa i Reform Rolnych wyraża następujące stanowisko:
W kwestii, czy przedsiębiorstwa przemysłowe znajdujące się na
terenach majątków podlegających reformie rolnej na zasadzie art. 2
Dekretu z dn. 6 IX 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, mogą
być przywrócone w posiadanie właścicielom tych majątków, należy
zasadniczo dać odpowiedź negatywną, o ile w grę wchodzą przedsiębiorstwa przemysłu rolnego, jak gorzelnie, młyny, browary itd., jeśli
prowadzone były przez właścicieli.
Natomiast gdy przedsiębiorstwa te były prowadzone przez osoby
trzecie, na ziemi wydzierżawionej od właścicieli lub jeśli w grę wchodzą
nie przedsiębiorstwa przemysłu rolnego lecz przedsiębiorstwa innych
gałęzi przemysłu – takie przedsiębiorstwa, moim zdaniem, powinny
być zwrócone właścicielom.
Tego rodzaju teza wynika z art. 6 Dekretu o przeprowadzeniu
reformy rolnej, gdzie mowa jest o przejęciu przez Ministra Rolnictwa
i Reform Rolnych zarządu państwowego nad nieruchomościami
ziemskimi (...) oraz znajdujących się na tych nieruchomościach przedsiębiorstwami przemysłu rolnego.
Natomiast proponowany przez Ministerstwo Przemysłu w piśmie
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BP/I/110/5045/46/ES z dn. 2 VIII 1946 r. podział uważam za nie oparty
na żadnych przepisach prawnych, albowiem nie oddzielny od całości
zarząd nad przedsiębiorstwami, decydować może o reprywatyzacji,
lecz charakter i rodzaj przedsiębiorstwa oraz kwestia czy majątek, na
którego terenie to przedsiębiorstwo znajduje się podlega parcelacji.
DYREKTOR DEPARTAMENTU
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Dok. 14. Opinia Wydziału Prawnego Gabinetu Ministra Rolnictwa
i Reform Rolnych ws. projektu opinii Departamentu Ekonomicznego
(patrz Dok. 13) – wyrażenie opinii o konieczności przejmowania
na cele reformy rolnej majątków w całości, bez względu na profil
przedsiębiorstw przemysłowych znajdujących się w ich obrębie;
Warszawa, 11 X 1946 r.

Minuta, mps, znak sprawy: GM.4.II/3/412/46; AAN, MRiRR II, sygn. 420,
s. 112.
[s. 112]
Wydział Prawny nie może podzielić stanowiska prawnego, zajętego
w nadesłanym projekcie pisma do Ministerstwa Przemysłu w sprawie
zakładów przemysłowych na nieruchomościach ziemskich, a to
z następujących względów.
Dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej stanowiąc w art. 2 ust.
1, iż wszystkie nieruchomości ziemskie, wymienione w punktach
b), c), d), e) części pierwszej tego artykułu, przechodzą „w całości”
na własność Skarbu Państwa, nie przewiduje żadnych wyjątków od
tej zasady, któreby pozwoliły wyłączyć od przejęcia na rzecz Skarbu
Państwa poszczególne części tych nieruchomości, choćby zajęte na
cele niezwiązane gospodarczo z rolnictwem, w szczególności zaś,
znajdujące się na tych nieruchomościach zakłady przemysłowe, nie
będące przedsiębiorstwami przemysłu rolnego.
Pewne wątpliwości w tym względzie nastręcza wprawdzie przepis
art. 6 dekretu, który stanowi, iż Minister Rolnictwa i Reform Rolnych
obejmie zarząd nad nieruchomościami przejętymi na cele reformy
rolnej wraz z budynkami (...) oraz znajdującymi się na tych nieruchomościach przedsiębiorstwami przemysłu rolnego, a który nie
wspomina o zarządzie nad innymi zakładami przemysłowymi,
zdaniem jednak Wydziału Prawnego, przepis ten nie stwarza wystarczających podstaw do uznania, iż zakłady przemysłowe nie stanowiące przedsiębiorstw przemysłu rolnego a położone na nieruchomościach ziemskich przejętych na cele reformy rolnej, zostały wyłączone
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od tego przejęcia. Wyjątek od ogólnej zasady przejmowania nieruchomości ziemskich w całości musiałby być wprowadzony wyraźnie,
a nie można go wyprowadzać z przepisu regulującego jedynie kwestię
zarządu, który może być interpretowany w ten sposób, że zarząd nad
pozostałymi przedsiębiorstwami znajdującymi się na nieruchomościach przejętych, należy do innych organów państwowych.
Również i dotychczasowa praktyka, jak wynika to z informacji
dostarczonych przez Departament Funduszu Ziemi poszła po linii
przejmowania nieruchomości ziemskich w całości, łącznie z zakładami przemysłowymi bez względu na ich rodzaj. W praktyce tej
nastręczała wątpliwości jedynie kwestia, do jakich organów państwowych należeć winien zarząd poszczególnych zakładów.
(–)
Naczelnik Wydziału
Otrzymują do wiadomości:
Departament Przebudowy Ustroju Rolnego
Departament Funduszu Ziemi
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Dok. 15. Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych na pismo
przewodniczącego Głównej Komisji do spraw Upaństwowienia
Przedsiębiorstw w Warszawie – wyrażenie opinii o konieczności
przejmowania na cele reformy rolnej majątków w całości, bez
względu na profil przedsiębiorstw przemysłowych znajdujących
się w ich obrębie na mocy dekretu z dn. 6 IX 1944 r., niezależnie
od postanowień Ustawy z dn. 3 I 1946 r. o przejęciu na własność
Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej; Warszawa,
XI 1947 r.

Odpis dla Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego, mps, znak sprawy:
Ek.IV-1/74; AAN, MRiRR II, sygn. 1516, k. 133–133v.
[k. 133]
W odpowiedzi na pismo z dn. 14 XI br. Nr 4268/47 w sprawie przedsiębiorstw przemysłowo-rolnych przejętych na własność Państwa
w trybie ustawy o reformie rolnej, przesyłam następujące wyjaśnienie:
Stosownie do postanowień art. 2, ust. (1) dekretu z dnia 6 IX
1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. Nr 3 z 1945 r., poz.
13), na cele reformy rolnej przeznaczone są nieruchomości ziemskie.
Należy przyjąć, że ustawodawca, używając określenia „nieruchomości
ziemskie” miał na myśli wszystkie nieruchomości, położone poza
granicami miast. W takim bowiem brzmieniu określenie to użyte jest
w dekrecie z dnia 6 IX 1944 r. Wynika to wyraźnie z okoliczności, że wg
pierwotnego tekstu art. 2 tego dekretu (poz. 17 Dz.U. z 1944 r.) na cele
reformy rolnej przeznaczone były „nieruchomości ziemskie o charakterze rolniczym”. Otóż, gdyby przyjąć, że nie wszystkie nieruchomości
poza granicami miast należą do nieruchomości ziemskich, to owo
wyrażenie „nieruchomości ziemskie o charakterze rolniczym” byłoby
pozbawione wszelkiej logiki. Nie wiadomoby było bowiem zupełnie,
co jest nieruchomością ziemską i co jest w szczególności nieruchomością ziemską o charakterze rolniczym. Ustawodawca więc niewątpliwie posłużył się tradycyjną terminologią, zastosowaną w przepi-
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sach prawa hipotecznego z 1818 r.17 (art. 162), rozróżniającą nieruchomości ziemskie i nieruchomości w miastach, czyli miejskie. Takie samo
zresztą pojęcie nieruchomości ziemskich przyjęte zostało w dekrecie
z dnia 6 IX 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem
Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska – poz. 279 Dz.U.
Wynika to z zestawienia art. 1 z art. 2 tego dekretu. W art. 1 mianowicie dekret ten mówi „o nieruchomościach ziemskich”, w art. 2 zaś
– o „nieruchomościach” (bez przymiotnika „ziemskie”), położonych
w granicach administracyjnych miast. Jest to więc również przeciwstawieniem nieruchomości ziemskich nieruchomościom miejskim.
Z postanowień dekretu o reformie rolnej wynika dalej, że nieruchomości ziemskie podlegające działaniu tego dekretu, przechodzą
na własność Skarbu Państwa bez żadnych wyłączeń, ze wszystkim
tym, co się na nich znajduje i co stanowi przynależność tej nieruchomości, jako własność b. właściciela. Z powyższego wynika, że
wszelkie jakiekolwiek bądź przedsiębiorstwa przemysłowe (nie tylko
więc przedsiębiorstwa przemysłu rolnego), położone na nieruchomościach ziemskich, podlegających działaniu dekretu o reformie rolnej,
przechodzą na własność Skarbu Państwa na mocy tego dekretu.
Powyższej zasady nie narusza w niczym art. 6 dekretu, który reguluje
jedynie sprawę przejęcia zakładów przemysłu rolnego w administrację Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, z czego wynika, że
inne przedsiębiorstwa przemysłowe, nie będące zakładami przemysłu
rolnego, które zostały przejęte na własność Państwa z mocy dekretu
z dnia 6 IX 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, jako położone
na nieruchomościach ziemskich, odpowiadających warunkom art. 2
tego dekretu, mogą być przekazane w administrację innych właściwych resortów. Podstawą prawną przejęcia tych a przedsiębiorstw
na własność Państwa, zawsze jednak był i jest dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej i wobec tego akcja, zmierzająca do powtórnego upaństwowienia wspomnianych przedsiębiorstw nie znajduje
żadnego oparcia w postanowieniach ustawy z dn. 3 I 1946 r. o przejęciu
17 Chodzi o Ustawę hipoteczną, uchwaloną przez Sejm Królestwa Polskiego, zastępującą przepisy tzw. kodeksu Napoleona – J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia
państwa i prawa polskiego, Warszawa 1985, s. 384.
a
Skreślony wyraz: gospodarstw.
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na własność Państwa b podstawowych gałęzi gospodarki narodowej
(Dz.U. RP Nr 3, poz. 17).
[k. 133 v.] W świetle powyższych zasad, zagadnienie definicji
przemysłu rolnego, staje się aktualne dopiero w rokowaniach,
mających na celu przekazanie właściwym resortom przedsiębiorstw
nierolniczych, upaństwowionych na mocy dekretu o reformie rolnej,
natomiast w postępowaniu przed komisjami do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw na mocy ustawy z dn. 3 I 1946 r. definicje takie
są zbędne, gdyż art. 3 tej ustawy wylicza taksatywnie rodzaje przedsiębiorstw, podlegających nacjonalizacji.
MINISTER
(–)
J. Dąb-Kocioł18

Skreślony wyraz: państwowych.
18 Jan Dąb-Kocioł (1898–1976) – działacz SL, potem ZSL, ekonomista; wojewoda
łódzki (II 1945–II 1947), minister rolnictwa (6 II 1947–18 III 1954) a następnie leśnictwa
(18 III 1954–15 V 1961), poseł do KRN, Sejmu Ustawodawczego oraz Sejmu PRL I, II, III
i IV kadencji, członek Rady Państwa (15 V 1961–24 VI 1965) – T. Mołdawa, op. cit., s.
50, 81, 98, 107, 114, 172, 193, 205–206, 268–269, 273–275, 343.
b
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DOK. 16–21. CASUS WŁODZIMIERZA CZARTORYSKIEGO,
WŁAŚCICIELA CEGIELNI W SZÓWSKU

Dok. 16. Pismo Urzędu Wojewódzkiego Rzeszowskiego do
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych z prośbą o opinię nt.
przejęcia na cele reformy rolnej zakładów w Szówsku; Rzeszów,
30 IV 1948 r.

Oryginał, mps, L. dz. nadawcy: UR/Parc/II/3/37/48, pieczęć prezenty: 5 V
1948 r., znak sprawy odbiorcy: UR. R.I.2/139/48; AAN, MRiRR II, sygn.
1518, s. 280.
[s. 280]
W sprawozdaniu z dnia 8 I 1946 r., L: 1413/VII/45 a przedstawił b.
Wojewódzki Urząd Ziemski Ministerstwu sprawę przejęcia na Skarb
Państwa Zakładów Ceramicznych w Szuwsku19 [s] pow. Jarosław.
Zakłady te zostały faktycznie wyłączone spod przejęcia i znajdują
się w administracji Czartoryskiego20.
Obecnie Czartoryski wniósł podanie o wydanie orzeczenia w trybie
§ 5 rozporządzenia wykonawczego do dekretu o reformie rolnej.
Ze względu na to, że sprawa zawisła w Ministerstwie, Urząd
Wojewódzki wstrzymuje się z wydaniem odnośnego orzeczenia,
uprasza więc o autorytatywne wyjaśnienie, tymbardziej, że sprawa
nasuwa rzeczywiście wątpliwości, czy tego rodzaju zakłady ceramiczne
należą do zakładów przemysłu rolnego.
Dla informacji Urząd Wojewódzki zapodaje, że w skład tych
Powyżej ołówkiem dopisane: 2.I.3/26 bez zał.
19 Szówsko – wieś 5 km na płn. od Jarosławia, ob. w gm. Wiązownica, na początku
XX w. własność Jerzego ks. Czartoryskiego, następnie jego spadkobierców – SGKP, t. XII,
s. 26; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r…, s.
2164.
20 Włodzimierz Czartoryski (ur. 1895) – syn Witolda i Jadwigi Dzieduszyckiej, brat
Jerzego – A. Boniecki, Herbarz polski, t. III, Warszawa 1906, s. 332.
a
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zakładów wchodzi cegielnia – obecnie w dzierżawie – i mała fabryczka
kafli. Główna fabryka wyrobów ceramicznych jest nieczynna z powodu
zniszczenia komina i zdekompletowania maszyn.
Sprawa o upaństwowienie tego obiektu była przedmiotem rozpatrywania przez Wojewódzką i Główną Komisję dla upaństwowienia
zakładów przemysłu. Komisja wydała postanowienie, że zakłady te
upaństwowieniu nie podlegają.
Dla wykorzystania dołącza się odpis cytowanego sprawozdania
Urzędu Ziemskiego z dnia 8 I 1946 r. oraz, z zastrzeżeniem zwrotu,
podanie Czartoryskiego o wydanie orzeczenia z § 5.
Sprawa b. pilna.
Równocześnie Urząd Wojewódzki prosi o zwrot akt przesłanych
Ministerstwu przy sprawozdaniu powołanym na wstępie.
Za Wojewodę
(–)
(Mgr A. Konieczny)
Dyrektor Działu Rolnictwa
i Reform Rolnych
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Dok. 17. Pismo Urzędu Wojewódzkiego Rzeszowskiego do
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych ws. rozszerzającego
ujęcia zapisów dekretu z dn. 6 IX 1944 r. i definiowania pojęcia
nieruchomości miejskich o charakterze rolniczym; Rzeszów, 16 V
1948 r.

Oryginał, mps, L. dz. nadawcy: UR.Parc.II./4/49.48 (odpowiedź na:
UR/2.I.2/139/48), pieczęć prezenty: 21 V 1948 r.; AAN, MRiRR II, sygn.
1518, s. 261.
[s. 261]
Urząd Wojewódzki otrzymał orzeczenie Ob. Ministra z dnia 27 IV br.
zatwierdzające orzeczenie Wojewody Rzeszowskiego w przedmiocie
uznania, że a-Zakłady Ceramiczne-a w Szówsku własność Ob. Włodzimierza Czartoryskiego a-podpadają pod przepisy dekretu PKWN-a z 6
IX 1944 r.
W uzasadnieniu orzeczenia w ustępie piątym zacytowane jest następujące twierdzenie „Nieruchomościami Ziemskimi w rozumieniu art.
2 są bowiem nieruchomości położone poza granicami administracyjnymi miast a w miastach nieruchomości o charakterze rolniczym”.
Powyższe stanowisko Ministerstwa stwarza podstawę do wystąpienia
właścicieli nieruchomości miejskich będących równocześnie właścicielami nieruchomości ziemskich przejętych na cele reformy rolnej
z żądaniem o rewindykację tych nieruchomości miejskich. a-Będzie
to miało miejsce odnośnie Ordynacji Potockich w Łańcucie21, co
do szeregu realności w mieście Łańcucie, Ordynacji Lubomirskich
w Przeworsku22, co do realności w Przeworsku, właściciela RaszyńPodkreślono ołówkiem.
21 Ordynacja Potockich w Łańcucie – kompleks dóbr przejęty przez Potockich od
Lubomirskich w I poł. XIX w., ważny ośrodek cukrowniczy i gorzelniczy – SBKP, t. V, s.
579–583.
22 Ordynacja Lubomirskich w Przeworsku – kompleks dóbr będący w posiadaniu
Lubomirskich od 1625 r., w okresie staropolskim ważny ośrodek tkacki, później cukrowniczy, gorzelniczy i mleczarski; ordynację ustanowiono w połowie XIX w. – SGKP, t. IX, s.
183–186; Ustanowa Ordynacyi Przeworskiej Książąt Lubomirskich, Lwów 1928.
a-a
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skiego23, co do realności w Dębicy, właściciela Tarnowskiego24, co do
realności w Tarnobrzegu itp. mniejszych pretensji. Ponieważ Ministerstwo, jak dotąd, uwzględniało wnioski Urzędu Wojewódzkiego na
wyłączenie na cele specjalne (art. 15 dekretu) i w ten sposób dysponowało tymi realnościami jako własnością Skarbu Państwa, przeto Urząd
Wojewódzki prosi o wyjaśnienie, czy stanowisko zajęte w orzeczeniu
jak na wstępie nie koliduje z dotychczasową praktyką i interpretacją
stosowaną przez władze ziemskie.-a Urząd Wojewódzki nadmienia, że
niektórzy interesowani właściciele już w ubiegłych latach złożyli tutaj
wnioski o zwrot realności miejskich.

23 Raszyński – chodzi o przedstawiciela znanej hrabiowskiej rodziny Raczyńskich
h. Nałęcz wywodzącej się w Wielkopolski – SGKP, t. II, s. 14; S. Uruski, op. cit., t. XV,
Warszawa 1931, s. 111.
24 Tarnowski – chodzi o przedstawiciela możnej niegdyś rodziny h. Leliwa, założycieli
Tarnobrzega – SGKP, t. XII, s. 183–185.
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Dok. 18. Odpowiedź Departamentu Przebudowy Ustroju
Rolnego Ministerstwa Rolnictwa i Reformy Rolnej na pismo
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dn. 30 IV 1948 r. – opinia
o konieczności przejmowania na cele reformy rolnej majątków
o określonym obszarze w całości, bez względu na to, co się w ich
obrębie znajduje; Warszawa, 14 XII 1948 r.

Minuta, mps, znak sprawy: UR/2.I.2/139/48 (odp. na: UR/Parc/II/3/37/48),
pieczęć ekspedycji: 17 XII 1948; AAN, MRiRR II, sygn. 1518, s. 276–277.
[s. 276]
W odpowiedzi na pismo [nr UR/Parc/II/3/37/48] Ministerstwo
wyjaśnia, że zgodnie z przepisami art. 2, ust. 1, pkt e) dekretu z dnia
6 IX 1944 r. nieruchomości ziemskie, stanowiące własność osób
fizycznych lub prawnych, jeśli ich rozmiar łączny przekracza 100 ha
powierzchni ogólnej, względnie 50 ha użytków rolnych na terenach
województw centralnych, przechodzą bezzwłocznie na własność
Skarbu Państwa w całości, a zatem ze wszystkim, co się znajduje
w ich granicach hipotecznych, bez żadnego wyłączenia. Art. 6 dekretu
wyraźnie stwierdza, że Minister Rolnictwa i Reform Rolnych obejmuje
zarząd nad nieruchomościami ziemskimi wraz ze znajdującymi się na
nich przedsiębiorstwami [s. 277] przemysłu rolnego. Za przedsiębiorstwa przemysłu rolnego uważa się: młyny, gorzelnie, drożdżownie,
browary, cegielnie, tartaki, mleczarnie, syropiarnie, krochmalnie itp.
Stanowisko o przejęciu przedsiębiorstw przemysłu rolnego z mocy
dekretu z dnia 6 IX 1944 r. i uznanie cegielni, tartaków itp. za przedsiębiorstwa (zakłady) przemysłu rolnego znajduje potwierdzenie
w uchwale Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 25 VI
1948 r., Nr 13/48.
Z tych względów Zakłady Ceramiczne w Szuwsku [s] o ile odpowiadają warunkom przewidzianym w art. 2, ust. 1, pkt e), podlegają
przejęciu na cele reformy rolnej.
				

DYREKTOR DEPARTAMENTU

				
162

(–)

Dok. 19. Odwołanie Włodzimierza Czartoryskiego od decyzji Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie z dn. 22 XI 1948 r. o przejęciu cegielni
w Szówsku na cele reformy rolnej, skierowane Ministra Rolnictwa
i Reform Rolnych; Jarosław, 2 XII 1948 r.

Oryginał, mps, pieczęć wpływu Urzędu Wojewódzkiego: 4 XII 1948 r.;
AAN, MRiRR II, sygn. 1518, s. 268–271.
[s. 268]
Odwołanie Włodzimierza Czartoryskiego przeciwko Orzeczeniu ob.
Wojewody Rzeszowskiego, w przedmiocie przejęcia na Skarb Państwa
na cele reformy rolnej wymienionych w tym orzeczeniu nieruchomości, z dnia 22 XI 1948 r., L.UR/PARC/II/3/37/48.
Ob. Wojewoda Rzeszowski pismem z dnia i daty jak wyżej wydał
zarządzenie przejęcia na cele reformy rolnej cegielni i kaflarni
w Szówsku położonych na wymienionych w piśmie parcelach o łącznej
powierzchni 38 ha, 15 a, 28 m2, stanowiących własność śp. Witołda
Czartoryskiego25, a będących w posiadaniu Włodzimierza Czartoryskiego.
Przejęcie tych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa nastąpiło
dnia 25 XI 1948 r.
Przeciwko temu orzeczeniu wnoszę sprzeciw, uzasadniając go
następująco:
Art. 2 (1) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
z dnia 6 IX 1944 r. postanawia, że na cele reformy rolnej przeznaczone
będą „nieruchomości ziemskie”.
Nieruchomość zajęta przez zakład przemysłowy nie może być
uznana za a-„nieruchomość ziemską”-a tak samo jak nie jest nią nieruchomość miejska. Orzeczenie Wojewody Rzeszowskiego z dn. 22 XI
br. określa przedmiotową realność jako nieruchomość bez żadnego
przymiotnika, czyli słusznie nie określa jej jako „nieruchomość
Podkreślono ołówkiem.
25 Witold Czartoryski – zapewne syn Jerzego, bratanek Włodzimierza.
a-a
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ziemską”. Jest to bowiem wybitnie nieruchomość przemysłowa,
fabryczna, co w dalszym ciągu uzasadniam.
Wyżej cytowany dekret, jak również rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 III 1945 r. nie obejmuje a-wszelkiego przemysłu, lecz wyraźnie, jedynie przemysł rolny i to związany
z rolnictwem.-a Tylko ten ostatni przemysł podpada pod działanie
wymienionego dekretu.
Nie jest słusznym uzasadnienie w punkcie 2) orzeczenia, że
zabudowania i urządzenia znajdujące się na wymienionych parcelach
znajdują się na nieruchomościach podlegających przejęciu przez Skarb
Państwa, gdyż nie są to „nieruchomości ziemskie” objęte dekretem,
lecz zakłady przemysłowe, które wogóle nie są objęte dekretem.
Niema znaczenia, że właściciel tych nieruchomości przemysłowych,
posiadał równocześnie w innej gminie katastralnej nieruchomości
ziemskie, gospodarstwo rolne, przejęte przez Skarb Państwa na cele
reformy rolnej.
Że cegielnia z kaflarnią są zakładami przemysłowymi niczym
nie związanymi z gospodarką rolną, a zatem nie są nieruchomością
ziemską, ani przemysłem rolnym, uzasadniam następująco:
[s. 269]
1) stanowią zwarty kompleks parcel, położonych w odległości kilku km
od najbliższych gruntów gospodarstwa rolnego tego samego właściciela, niezbędny do prowadzenia cegielni i kaflarni, jako ich podstawa
surowców. Wobec cienkich pokładów jakościowo bardzo dobrej gliny,
ogólny zapas gliny, przy pełnym uruchomieniu zakładów wystarczy
na okres 25–30 lat. Zatem cały teren 38 ha jest niezbędnym do stałego
zapewnienia zakładom dostatecznej ilości surowca;
2) były od czasu swego powstania a-zapisane do rejestru handlowego
przy sądzie w Przemyślu pod firmą „Zakłady ceramiczne Witolda
Czartoryskiego w Szówsku”;-a
Dowód: załączone zaświadczenie przy piśmie do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 28 IV 1948 r.
3) wymienione w orzeczeniu parcele są prowadzone w rejestrze
podatku gruntowego pod oddzielną pozycją 622., jako a-„Zakłady
164

ceramiczne w Szówsku”;-a
Dowód: załącznik do pisma jak wyżej.
4) administracyjnie były zawsze samodzielne, nie związane z administracją i rachunkowością rolniczą;
5) a-w obrębie wsi Szówsko-a nie posiadał właściciel żadnych wogóle
gruntów poza zakładami, a w szczególności żadnych gruntów należących do gospodarstwa rolnego;
6) Wojewódzka Komisja dla upaństwowienia przedsiębiorstw prywatnych w Rzeszowie, uznając zakłady za obiekt przemysłowy, postanowiła przejąć je na własność Skarbu Państwa na mocy ustawy z dnia
6 I 1946 r. Postanowienie to zostało uchylone przez Główną Komisję
w Warszawie, na rozprawie dnia 8 III 1948 r. ze względu na zdolność
produkcyjną i zdolność zatrudnienia pracowników zakładów.
Słusznie ustala zaskarżone orzeczenie, że cegielnia i kaflarnia są
dwoma oddzielnymi zakładami przemysłowymi, zgodnie zresztą
z opinią znawców powołanych przed Główną Komisję dla upaństwowienia Przedsiębiorstw Prywatnych, na rozprawie dnia 8 III 1948 r.,
inżynierów Emila Pretoriusa, Michała Robakowskiego z Jarosławia
i Józefa Elsnera26 z Krakowa. Ustalenie to uzasadnia położenie
zakładów, oddzielne źródła energii, osobne kominy, różny przebieg
produkcji i zupełnie różny charakter wyrobów. Potwierdza to także,
uzyskanie oddzielnych uprawnień przemysłowych i wykupno oddzielnych kart przemysłowych. Cegielnia istnieje lat 50, kaflarnię wybudowano temu 25 lat.
Zaskarżone orzeczenie w punkcie 2) uznaje cegielnię bezsprzecznie
za przemysł rolniczy.
Za taką może być uznaną cegielnia prowadzona przy gospodarstwie
rolnym, jako przedsiębiorstwo pomocnicze, uboczne, związane z nim
organizacyjnie.-a Cegielnia w Szówsku niema nic wspólnego z gospodarką rolną, jak to wykazałem w pp. 1–6. Sama zdolność produkcyjna
określona przez Główną Komisję dla Upaństwowienia Przedsiębiorstw
Prywatnych wynosi 1 700 000 sztuk cegieł rocznie oraz rozmiar
a-

26 Józef Elsner – właściciel przedsiębiorstwa „Budowle Fabryczne”, mającego siedzibę
przy ul. Długiej 27 w Krakowie – Monitor Polski 1949 r., nr 71, poz. 910.
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zakładu zajmującego ponad 3300 m2 powierzchni zabudowanej
budynkami, uzasadnia dostatecznie, że jest to samodzielne przedsiębiorstwo przemysłowe. Nie przerabia ono żadnych produktów gospodarstwa rolnego, ani też nie dostarcza rolnictwu swych produktów do
wytwórczości rolniczej.
A zatym nie jest zakładem przemysłu rolnego.
[s. 270] Cegielnia obejmuje osiem budynków o łącznej przestrzeni
3368 m2. Swym wyrobem tj. cegłą zaopatruje potrzeby kilku okolicznych powiatów.
Nie może więc być uważaną za zakład przemysłu rolniczego.
ad 4) Kaflarnia, zwana w orzeczeniu zakładami ceramicznymi, nie
jest bynajmniej nowym zakładem powstałym po a-6 IX 1944 r., lecz
jest tąsamą kaflarnią, która od lat 25 stale pracuje-a, tak jak to miało
miejsce przed wojną, następnie pod zarządem władz sowieckich,
pod okupacją niemiecką, a po wyzwoleniu pod moim zarządem. Nie
została ona ograniczona do wyrobu kafli, gdyż zawsze, jak i obecnie,
nie wyrabiała innych produktów jak tylko kafle. Na skutek szkód
wojennych, produkcja została ograniczona do jednego pieca kaflarskiego. Sam wyrób kafli odbywa się obecnie tak jak i dawniej, przed
wojną, systemem ręcznym, na tychsamych formach, co dawniej.
Kaflarnia eksploatuje piec kaflarski, który jest czynny od lat 25, mieści
się w dawnych budynkach i zatrudnia swych dawnych pracowników.
W dniu 6 IX 1944 r. była kaflarnia chwilowo nieczynną z powodu
toczącej się wojny i kwaterunków wojskowych (szpital wojskowy).
Skoro zaistniały potem warunki, podjęto przerwaną pracę. Znajdowało się wówczas w kaflarni kilkanaście tysięcy sztuk surowych kafli,
zapas surowców do wyrobu glazur, kwarc, glina szlachetna, których
użyto do wykończenia przerwanej b przeróbki i do dalszego prowadzenia produkcji.
Nie jest to więc bynajmniej nowy zakład, lecz tensam co przed
wojną, który podjął przerwaną produkcję, przerabiając dawne zapasy,
w istniejących od 25 lat budynkach i wyzyskując pozostałe urządzenie.
Jak to uzasadniono już w punktach 1–6.
b

Skreślono wyraz: produkcji.
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kaflarnia, tak jak

a-

i cegielnia, nie jest przemysłem rolnym-a. W dalszym ciągu uzasadnia
to ilość i rozmiar istniejących budynków. Dwadzieścia istniejących
budynków zajmuje przestrzeń 5920 m2 pod dachami. Główny budynek
fabryczny, piętrowy, murowany, stropy żelbetowe, ma 67 m frontu
i zajmuje 1550 m2 zabudowanej powierzchni. W budynku tym znajdują
się dwa piece do wypalania kafli. Jeden, leżący, do wypalania kafli
drzewem, drugi etażowy, na węgiel, stawiane przez firmę Towarzystwo
dla Budowli Przemysłowych Schleven i Ska, Kraków, [ul.] Mikołajska
8, według planów firmy Eckerd i Hotop w Berlinie. Piece te zostaną
uruchomione po odbudowie komina.
Produkcja przedwojenna wynosiła 400000–500000 sztuk kafli
rocznie. Po zremontowaniu motoru istniejącego, o sile 40 HP, i uruchomieniu pieców tasama produkcja będzie osiągalna.
Głównymi rynkami zbytu były południowe dzielnice Polski, b.
województwa lwowskie, krakowskie, stanisławowskie, tarnopolskie
a także Gdynia i Warszawa.
Organizacja
zbytu
obejmowała
liczne
przedstawicielstwa. Inż. Mastalski i Kondratowski na Lwów, Tarnopol i okolicę –
przedstawicielstwo i wyłączna sprzedaż.
Sikora, Przemyśl-Zasanie27. Wyłączna sprzedaż na Przemyśl.
Chomiak, Sambor. Wyłączna sprzedaż na Sambor, Stryj, Stanisławów,
Kołomyję.
Stanisław Mitera, Bochnia, Pl. Gazaris, wyłączna sprzedaż na Kraków
i województwo.
Jakiś czas własny sklep w Krakowie, kierownik Marsoygowa.
Na wystawie w Poznaniu – Powszechna Wystawa Krajowa w r. 192828

27 Zasanie – przedmieście Przemyśla położone na płd.-wsch. od centrum miasta,
dawniej wieś starostwa przemyskiego – SGKP, t. IX, s. 168; t. XIV, s. 438; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r…, s. 2545.
28 Błąd w dacie – Powszechna Wystawa Krajowa odbyła się w 1929 r. (16 V–30
IX). Zorganizowana była z okazji dziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości, stąd
zapewne pomyłka Czartoryskiego – M. Bombicki, PWK – Powszechna Wystawa Krajowa
w Poznaniu 1929, Poznań 1992.
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własne stoisko.
Na targach Wschodnich we Lwowie przez szereg lat własne stoisko.
Że kaflarnia nasza była szeroko znanym zakładem przemysłowym
dowodzi załączone pismo z r. 1945 od fmy S. C. Sørensen A/S, Randers29,
Dania.
[s. 271] Poza surowcem z własnych pokładów gliny, sprowadzano
gliny szlachetne krajowe, z Korca30 na wołaniu [s] i z Wąchocka31
w Kieleckiem. Najszlachetniejszy kaolin szlamowany oraz glazury
fritowane i barwiki sprowadzano od firmy Elias w Pradze. Z tą firmą
byliśmy w stałych stosunkach handlowych przez szereg lat. Obecnie
sprowadzamy gliny szlachetne od firmy R. Rusinowicz w Opocznie.
Samodzielnym dyrektorem kaflarni i cegielni był od lat 30. fachowy
ceramik, zaś kierownikiem technicznym kaflarni Eugeniusz Śliwiński,
stypendysta kaflarni i absolwent wyższej szkoły ceramicznej
w Czechach.
Kaflarnia jest połączona ze stacją PKP w Surochowie32 własnym
torem kolejki wąskotorowej, na trakcję parową. Tor istnieje. Kolejka
służyła do dowozu węgla i drzewa do kaflarni oraz do odstawy
wagonowej kafli. Długość toru wynosi około 6 km.
Dowód: Przesłuchanie świadków Wilhelma Strieglera i Eugeniusza
Śliwińskiego zamieszkałych w Jarosławiu.
Kaflarnia w Szówsku była jedną z największych fabryk kafli w Polsce
przedwojennej.
Przedstawiony stan rzeczy dowodzi niezbicie, że kaflarnia
w Szówsku, ze względu na swoje położenie, organizację, zdolność
produkcyjną, rozmiar budynków i połączenie torem własnym z PKP
żadną miarą nie może być uważaną za przemysł rolny.
Przeprowadzenie parcelacji na terenach przeznaczonych do eksplo29 Randers – miasto w Danii w regionie Jutlandia Środkowa.
30 Korzec – miasto na Ukrainie w obw. rówieńskim, własność ks. Koreckich, następnie
Leszczyńskich, potem Czartoryskich, w XIX w. ważny ośrodek produkcji porcelany –
SGKP, t. IV, s. 432–433.
31 Wąchock – ob. miasto w pow. starachowickim, woj. świętokrzyskim – Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r…, s. 2298.
32 Surochów – wieś w pow. jarosławskim, miejsce urodzenia Aleksandra hr. Fredry –
SGKP, t. XI, s. 598.

168

atacji gliny uniemożliwiłoby dalsze prowadzenie zakładów i musiałoby spowodować ich likwidację. Przejęcie zaś cegielni i kaflarni na
rzecz Skarbu Państwa nie spełniłoby żadnego z celów określonych
w art. 1. dekretu z dnia 6 IX 1944 r., skoro będą one nadal prowadzone
jako zakłady przemysłowe.
Nadmieniam, że poza zakładami nie posiadam żadnej własności
a dotychczas zarządzałem kaflarnią osobiście i własnoręcznie prowadziłem księgowość.
Upraszam o uchylenie orzeczenia ob. Wojewody Rzeszowskiego
z dnia 22 XI 1948 r. w przedmiocie przejęcia na Skarb Państwa na cele
reformy rolnej parcel w tym orzeczeniu wymienionych oraz o uznanie
tych nieruchomości, jako zwolnionych z pod działania dekretu
o reformie rolnej z dnia 6 IX 1944 r.
Jarosław, 2 XII 1948.

c-

Włodzimierz Czartoryski-c

c-c

Dopisano ręcznie.
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Dok. 20. Orzeczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych
ws. odwołania Włodzimierza Czartoryskiego od decyzji
Wojewody Rzeszowskiego – podtrzymanie decyzji wojewody
o przejęciu cegielni w Szówsku na rzecz Skarbu Państwa;
Warszawa, 27 IV 1949 r.

Minuta, mps, znak sprawy: UR/2.I.2/139/48; AAN, MRiRR II, sygn. 1518,
s. 264.
[s. 264]
Po rozpoznaniu sprawy z odwołania Włodzimierza Czartoryskiego
od orzeczenia Wojewody Rzeszowskiego Nr UR/Parc/11/3/37/48 z dn.
22 XI 1948 r. – na podstawie art. 2, ust. 1, pkt e) i art. 6 dekretu z dn.
6 IX 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. RP Nr 3, poz.13
z 1945 r.), w trybie § 5 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Ministra
Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 III 1945 r. (Dz.U. RP Nr 10, poz. 51)
i na mocy art. 1 i 3 dekretu z dnia 12 VIII 1946 r. o zespoleniu urzędów
ziemskich z władzami administracji ogólnej (Dz.U. RP Nr 43, poz. 248)
i art. 72, 73, 75, 76, 78, 80 i 93 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dn. 22 III 1928 r. o postępowaniu administracyjnym (Dz.U. RP
Nr 36, poz. 341),
postanawiam
Orzeczenie Wojewody Rzeszowskiego Nr UR/Parc/11/3/37/48 z dnia
22 XI 1948 r. utrzymać w mocy.
Orzeczenie niniejsze jest ostateczne w administracyjnym toku
instancji.
UZASADNIENIE
Wojewoda Rzeszowski w dn. 22 XI 1948 r. uznał, że parcele gruntowe
wymienione w pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 orzeczenia o łącznym obszarze 38,1523
ha, stanowiące własność Witolda Czartoryskiego, a będące w posiadaniu Włodzimierza Czartoryskiego przeszły z mocy art. 2, ust. 1
pkt e) dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej na własność Skarbu
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Państwa, gdyż Witold Czartoryski był właścicielem innych nieruchomości ziemskich, które ze względu na obszar zostały przejęte na cele
reformy rolnej, a wymienione parcele wchodzą w skład tych nieruchomości, a cegielnia i zakłady ceramiczne stanowią obiekty przemysłu
rolnego.
Stanowisko I instancji należy uznać za słuszne.
Z akt sprawy wynika, że Witold Czartoryski był właścicielem nieruchomości ziemskich Pełkinie33 i innych, które zostały przejęte na
cele reformy rolnej ze względu na obszar, który przekraczał 100 ha
powierzchni ogólnej.
Parcele objęte orzeczeniem, jak stwierdza Urząd Wojewódzki,
wchodzą w skład tych nieruchomości ziemskich. Zresztą stanowią
one również nieruchomości ziemskie, gdyż, jak podaje Włodzimierz
Czartoryski w odwołaniu, są położone w obrębie wsi Szówsko, a więc
poza granicami administracyjnymi miasta.
Nieruchomościami ziemskimi w rozumieniu art. 2 są bowiem
nieruchomości położone poza granicami administracyjnymi miast,
a w miastach nieruchomości o charakterze rolniczym.
Nieruchomości ziemskie stanowiące własność osoby fizycznej,
jeżeli ich rozmiar łączny przekracza 50 ha użytków rolnych lub 100
ha powierzchni ogólnej przechodzą zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt e)
w całości na własność Skarbu Państwa, a zatem ze wszystkim co się
znajduje w ich granicach hipotecznych bez żadnego wyłączenia.
Z tych względów należy stwierdzić, że Zakłady Ceramiczne
w Szówsku zapisane do rejestru handlowego przy Sądzie w Przemyślu,
stanowiące własność Witolda Czartoryskiego, znajdujące się na nieruchomościach ziemskich objętych orzeczeniem I instancji, a należących do tegoż Czartoryskiego – przeszły na własność Skarbu Państwa
z mocy art. 2 ust. 1, pkt e), tymbardziej, że stanowią przedsiębiorstwo
przemysłu rolnego, nad którymi zarząd obejmuje Minister Rolnictwa
i Reform Rolnych stosownie do art. 6.
33 Pełkinie – wieś w pow. jarosławskim na lewym brzegu Sanu, na pocz. XX w.
własność Jerzego Czartoryskiego, następnie jego spadkobierców – SGKP, t. VII, s. 940; S.
Uruski, op. cit., t. II, Warszawa 1905, s. 394.
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Stanowisko to znajduje potwierdzenie w uchwale Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 25 VI 1948 r. Nr 13/48.
Z tych względów odwołanie Włodzimierza Czartoryskiego nie
podlega uwzględnieniu i zgodnie z powołanymi we wstępie przepisami prawa należało orzec jak w sentencji.
MINISTER
(–)
Dr. S. Kowalewski34

a-

Podsekretarz Stanu-a

Pieczęć.
34
Stanisław Kowalewski (ur. 1901) – członek PPS/PZPR, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych w okresie III 1947–IX 1949 – T. Mołdawa,
op. cit., s. 206
a-a
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Dok. 21. Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie polecające poinformowanie
Czartoryskiego o ostateczności orzeczenia II instancji
z dn. 27 IV 1949 r.; Warszawa, 1950 r.

Minuta, mps i rkps, znak sprawy: UR/2.I.2/139/48; AAN, MRiRR II, sygn.
1518, s. 255.
[s. 255]
W odpowiedzi na pismo z dnia 8 II 1950 r. i poprzednie, Ministerstwo poleca niezwłocznie doręczyć ob. Włodzimierzowi Czartoryskiemu orzeczenie II instancji z dn. 27 IV 1949 r. i wyjaśnia, że
wywody zawarte w uzasadnieniu wymienionego orzeczenia a-dotyczą
wyłącznie konkretnej sprawy-a i są zgodne w zasadzie ze stanowiskiem
zajmowanym przez Ministerstwo.
Ministerstwo uważa bowiem, że w granicach administracyjnych
miast podlegają przejęciu na mocy dekretu z dn. 6 IX 1944 r. na własność
Państwa nieruchomości o charakterze rolniczym względnie nieruchomości stanowiące własność osób wywłaszczonych z innych nieruchomości ziemskich na mocy art. 2, ust. 1, pkt e) dekretu z dn. 6 IX 1944
r. o ile nieruchomości a-te były gospodarczo związane-a z nieruchomościami przejętymi na cele reformy rolnej.
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Stanowisko to nie upoważnia do przekazania przejętych obiektów.
W wypadkach c, w których zachodziłyby wątpliwości czy przejęta
w mieście nieruchomość jest związana gospodarczo, należy skierować
sprawę wraz-b //
b-

Podkreślono różową kredką.
Dopisano ręcznie.
c
Skreślono wyrazy: roszczeń, które.
a-a

b-b
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DOK 22–23. CASUS J. DĄMBSKIEGO, WŁAŚCICIELA MAJATKU
MURZYNKO

Dok. 22. Opinia Wydziału Prawnego Gabinetu Ministra Rolnictwa
i Reform Rolnych ws. dopuszczalności wznowienia postępowania
i zmiany orzeczenia tegoż Ministra z dn. 28 III 1946 r.; Warszawa,
b.d.

Koncept, mps i rkps, aa. 4-II/3; AAN, MRiRR II, sygn. 420, s. 120–123.
[s. 120]
Za wznowieniem postępowania w sprawie majątku Murzynko35
i zmianą orzeczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych a dnia 28
III 1946 r. w kierunku utrzymania w mocy orzeczenia Pomorskiego
Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego wypowiedziały się w opiniach
swych Biuro Prawne oraz Biuro Organizacji i Spraw Osobowych
w Prezydium Rady Ministrów.
Zdaniem Wydziału Prawnego z powyższymi opiniami nie można
się zgodzić tak co do interpretacji dekretu o przeprowadzeniu reformy
rolnej, jak i co do istnienia formalno-prawnych podstaw do zmiany
orzeczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dn. 28 III 1946 r.,
a to z następujących względów:
1. Biuro Prawne Prezydium Rady Ministrów, stwierdzając, że w myśl
art. 2 ust. (1) pkt e) dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej podlegają przeznaczeniu a-na cele tej reformy-a nieruchomości ziemskie ze
względu na ich obszar, przyjmuje, że według tegoż dekretu obojętne
jest, „czy ta nieruchomość stanowi własność jednej lub więcej osób”.
W związku z tym Biuro Prawne Prezydium Rady Ministrów dochodzi
do wniosku, że przez „nieruchomość ziemską” należy rozumieć taką
35 Murzynko – wieś w gm. Gniewkowo, pow. inowrocławski – SGKP, t. VI, s. 813;
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r…, s. 1331.
a-a
Nadpisano ołówkiem.
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nieruchomość gruntową, która stanowi jednostkę gospodarczo-rolną.
Zachodzi tu nieporozumienie.
Cytowany dekret mówi o nieruchomościach „stanowiących
własność lub współwłasność osób fizycznych lub prawnych”. Według
powszechnego rozumienia współwłasność zachodzi wówczas, gdy
jedna i ta sama nieruchomość należy do kilku osób niepodzielnie.
Osoby te są wówczas właścicielami idealnych części danej nieruchomości.
Otóż jak się zdaje, Biuro Prawne Prezydium Rady Ministrów pomieszało „współwłasność” z przypadkiem, gdy kilka obiektów należących
do różnych właścicieli, zagospodarowanych jest wg jednego planu,
czy też przez jedną osobę i w związku z tym stanowi jednostkę gospodarczo-rolną.
Ponieważ na tym nieporozumieniu oparty jest wniosek Biura
Prawnego Prezydium Rady Ministrów, że nieruchomość Murzynek [s]
podlega przeznaczeniu na cele reformy rolnej – przeto wniosek ten
jest zgoła błędny.
[s. 121] Wydział Prawny zauważa przy tym, że pojęcie nieruchomości ziemskiej jako „jednostki gospodarczo-rolnej” nie jest dotychczasowemu ustawodawstwu znane. Według tego ustawodawstwa
nieruchomość ziemska, jak w ogóle nieruchomość, jest pojęciem
prawnym, w szczególności pojęciem prawa hipotecznego i stanowi
jednostkę hipoteczną.
Konsekwencje przyjęcia pojęcia nieruchomości ziemskiej jako
jednostki gospodarczo-rolnej byłyby między innymi następujące:
W razie, gdy właściciel oddał tylko w zwykłe użytkowanie innej
osobie (np. rodzice dziecku) część swej nieruchomości, przekraczającej
przewidziane w dekrecie normy 50 względnie 100 ha – część ta stanowiłaby odrębną „nieruchomość ziemską” i jeżeli nie przekraczałaby
wymienionych 50 względnie 100 ha – nie podlegałaby przeznaczeniu
na cele reformy rolnej. To samo dotyczyłoby pozostałej części nieruchomości gdyby ona również nie przekraczała wymienionych norm.
Ponieważ dzierżawa jest użytkowaniem za zapłatą, trzebaby w konsekwencji przyjąć, że analogiczna sytuacja miałaby miejsce w przypad-
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kach dzierżawy części nieruchomości. Co więcej – takaż sytuacja
zachodziłaby nawet w przypadku użytkowania przez osobę trzecią
części nieruchomości bez jakiegokolwiek tytułu prawnego. Ponieważ
przy stosowaniu dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej – poza
wyjątkiem przewidzianym w § 7 rozporządzenia wykonawczego do
cytowanego dekretu – przechodziło się nad tego rodzaju przypadkami
do porządku dziennego, przeto w razie zmiany stanowiska prawnego
w myśl opinii Biura Prawnego Prezydium Rady Ministrów powstałoby
zagadnienie rewizji dotychczasowej praktyki.
2. Na konferencji w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 5 VII br.
rozpatrywano zagadnienie uproszczeń hipotecznych potrzebnych
dla przyśpieszenia akcji przepisania prawa własności gospodarstw
na nabywców z parcelacji, przeprowadzonej na podstawie dekretu
o reformie rolnej. Jedną z trudności na drodze tej akcji jest to, że
według § 7 rozporządzenia wykonawczego do cytowanego dekretu
nie podlegają przejęciu na cele reformy rolnej, a zatem i przepisaniu
na rzecz Skarbu Państwa, grunty przedwojennych nabywców z parcelacji, których tytuł własności nie został jeszcze uregulowany.
Władze hipoteczne, dla przepisania na rzecz Skarbu Państwa
prawa własności nierozparcelowanej części nieruchomości, żądają
określenia granic i obszaru tej części, co wymaga sporządzenia
odpowiednich planów. Dla usunięcia tych trudności na konferencji
postanowiono, że należy uchylić wymieniony § 7, wtedy przepisywałoby się na rzecz Skarbu Państwa całą nieruchomość i żadne plany nie
byłyby potrzebne.
[s. 122] Punktem wyjścia dla tego postanowienia było uznanie, że
cytowany § 7 wykracza poza ramy dekretu, skoro bowiem nabywcy
nie mają jeszcze umów przenoszących prawo własności, to posiadane
przez nich grunty stanowią własność dotychczasowego właściciela
i podlegają działaniu art. 2 dekretu.
Otóż gdyby przyjąć założenie, że nieruchomością ziemską jest
„jednostka gospodarczo-rolna” – uchylenie cytowanego § 7 byłoby
niedopuszczalne.
3. Podstaw prawnych do wznowienia postępowania w sprawie nieruchomości Murzynko i zmiany orzeczenia Ministra Rolnictwa i Reform
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Rolnych z dnia 28 V 1946 r. nie ma, gdyby nawet przyjąć, że za nieruchomość ziemską należy uważać jednostkę gospodarczo-rolną i że
wobec tego orzeczenie to oparte jest na błędnej interpretacji dekretu
o przeprowadzeniu reformy rolnej. Obowiązujące bowiem przepisy
nie dopuszczają wznowienia postępowania z powodu zastosowania
błędnej interpretacji prawa.
Wskazany w opinii Biura Prawnego Prezydium Rady Ministrów art.
95, pkt b) rozporządzenia o postępowaniu administracyjnym nie może
być w danym przypadku zastosowany. W myśl bowiem tego przepisu
wznowienie postępowania może nastąpić wówczas, gdy wyjdą na
jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe środki
dowodowe, a to w danym przypadku nie zachodzi. Stwierdzenie bowiem
błędnej interpretacji prawa nie jest „nową okolicznością faktyczną”
ani „nowym środkiem dowodowym”. b-Wymienione zaś w opinii Biura
Prawnego Prezydium Rady Ministrów zaświadczenie Zarządu Gminy
Gniewkowo36 nie wnosi do sprawy nowych okoliczności faktycznych,
bo fakt użytkowania przez Dąmbskiego37 działki gruntu K. 35 był już
znany w czasie wydawania orzeczenia-b.
4. W związku z opinią Ob. Dyrektora Biura Organizacji i Spraw Osobowych w Prezydium Rady Ministrów należy jeszcze zauważyć, co następuje:
Ad pkt 1. Wątpliwość zachodząca w sprawie Murzynka polegała na
kwestii, czyją własność stanowi grunt K. 35. Świadkowie zeznali, że
nabył go Gościniak, a od Gościniaka Dąbski [s].
Na świadkach lub domniemaniach można i należy się oprzeć
wówczas, gdy prawo takie dowody dopuszcza. Tymczasem według
obowiązujących przepisów prawa cywilnego można dowodzić
prawa własności nieruchomości tylko posiadaniem sporządzonego w odpowiedniej formie dokumentu na piśmie lub też wpisem
Dopisano ręcznie na marginesie.
36 Gniewkowo – miasto w pow. inowrocławskim, w okresie wczesnonowożytnym
siedziba starostwa niegrodowego, w XVIII w. dzierżawionego przez rodzinę Dąmbskich
h. Godziemba – SGKP, t. II, s. 627–628; J. Dumanowski, Hrabiowie na Lubrańcu. Dzieje
fortuny magnackiej, Toruń 2000, s. 104.
37 Janusz Dąmbski – zapewne syn Władysława, właściciela Mamlicza w gm. Barcin,
i jego drugiej żony Bronisławy Zielonackiej – Boniecki, op. cit., t. IV, Warszawa 1904,
s. 180.
b-b
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hipotecznym. W razie zaginięcia lub zniszczenia takiego dokumentu,
należy udowodnić, że dokument taki istniał. Otóż wymienieni świadkowie zeznając ogólnie, że grunt K. 35 nabył J. Dąbski [s], bynajmniej
nie stwierdzili, aby potrzebny do przejęcia prawa własności dokument
był sporządzony.
Ad pkt 2. Znana jest w nauce prawa zasada, że przepisów szczególnych
(wyjątkowych) nie można tłumaczyć rozszerzająco, lecz należy je brać
ściśle (wg brzmienia). Nie odnosi się jednak ta zasada do ustalenia
stanu faktycznego, bo wątpliwości co do faktów [s. 123] nie można
rozstrzygać ani rozszerzająco, ani ścieśniająco. Można natomiast
stosować domniemania, gdzie takie domniemania prawo dopuszcza.
W kwestii zaś prawa własności nieruchomości domniemania nie ma.
Ad pkt 3. Ministerstwo bynajmniej nie wychodzi z założenia, że
w rozumieniu dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej za własność
można uważać tylko własność uregulowaną hipotecznie. Ministerstwo
przyjęło, że na równi z właścicielem należy traktować także i te osoby,
które posiadają tytuł do uzyskania w księgach hipotecznych (gruntowych), choćby w drodze procesu, wpisu prawa własności.
Wniosek
Wobec powyższego należałoby sprawę Murzynka przedstawić ob.
Prezesowi Rady Ministrów jeszcze raz z odpowiednim wyjaśnieniem.

Naczelnik Wydziału
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Dok. 23. Opinia Biura Prawnego Prezydium Rady Ministrów
ws. majątku Murzynko – przyjęcie kryterium ekonomicznego
(rzeczywistego władania) a nie formalno-prawnego przy ustalaniu
obszaru majątku ziemskiego; Warszawa, po 15 VI 1946 r.

Koncept lub odpis, mps; AAN, MRiRR II, sygn. 1516, s. 137–138.
[k. 137]
I.
Według art. 2 dekretu o przeprowadzeniu reformy Rolnej
dzielą się nieruchomości ziemskie, podlegające przeznaczeniu na cele
reformy rolnej, na dwie grupy:
a) jedną grupę stanowią nieruchomości ziemskie, które podlegają
temu przeznaczeniu bez względu na ich obszar (art. 2 pkt a), b),
c) i d)), jeżeli stanowią własność bądź Skarbu Państwa bądź osób,
którym te nieruchomości skonfiskowano na rzecz Skarbu Państwa
z jakiegokolwiek tytułu,
b) drugą grupę stanowią nieruchomości ziemskie, które podlegają
temu przeznaczeniu ze względu na ich obszar, przyczym obojętne
jest, kto jest właścicielem nieruchomości – osoba fizyczna lub
prawna, jak również czy ta nieruchomość stanowi własność jednej
lub więcej osób.
Przez „nieruchomość ziemską” rozumieć należy taką nieruchomość gruntową, która stanowi jednostkę gospodarczo-rolną.
Nieruchomością ziemską w tym rozumieniu jest niewątpliwie
majątek Murzynko tak, jak on, jako jedna całość gospodarcza
pozostawał we władaniu i zagospodarowaniu przez Janusza
Dąbskiego [s].
Ta całość gospodarcza obejmowała także grunt K 35, jak to
wynika w szczególności z dodatkowo przedłożonych zaświadczeń Zarządu Gminy Gniewkowo z dnia 15 VI 1946 r. i dlatego
przyjąć należy, że łączny obszar całej nieruchomości pozostający
we władaniu i zagospodarowaniu Janusza Dąbskiego [s] wynosi
przeszło 100 ha i wskutek tego podlega przeznaczeniu na cele
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reformy rolnej.
II.
Co do postępowania – winna nastąpić zmiana orzeczenia
Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 V 1946 r. w tym
kierunku, iż nieruchomość ziemska Murzynko, obejmująca także K
35, podpada pod działanie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Zmiana może nastąpić na zasadzie art. 95 ust. b) i art. 96 ust. 2 postępowania administracyjnego.
[k. 138] Podzielając pogląd dra Szuldenfreia38, ze swej strony dodaję,
że w danym wypadku należy uznać nieruchomość, o którą chodzi,
za podlegającą parcelacji w drodze reformy rolnej z następujących
powodów:
1) generalną inspekcjąa ustawy jest zniesienie prywatnej wielkiej
własności rolnej, przeto wątpliwości, zachodzące w poszczególnych sytuacjach faktycznych, należy rozstrzygać raczej na rzecz
wywłaszczenia;
2) granica 100 ha na Ziemiach Zachodnich jest wyjątkiem od
zasady 50 ha, wobec tego wątpliwości powinno się tłumaczyć
w sensie ścieśniającym tj. na korzyść wywłaszczenia;
3) ze względu na nieuporządkowaną w b. licznych wypadkach
stronę formalno-prawną własności z jednej, z drugiej zaś strony
ze względu na generalną intencję ustawy, nie można przypisywać
ustawodawcy takiej intencji, że mówiąc o własności, podlegającej wywłaszczeniu, miał na myśli jedynie własność w znaczeniu
formalno-prawnym tj. uregulowaną hipotecznie. Należy raczej
przyjąć, że ustawodawca, chcąc osiągnąć zamierzony cel,
operował pojęciem własności w sensie raczej ekonomicznym,
a nie formalno-prawnym;
4) w danym wypadku nie ulega wątpliwości, że jednostka gospodarcza, którą władał Janusz Dąbski [s], obejmuje obszar większy
aniżeli 100 ha, że zaś tytuł własności drobnej cząstki tej jednostki
nie został uregulowany prawdopodobnie przez zaniedbanie
38 Michał Szuldenfrei (1887–1965) – prawnik i polityk, w czasie wojny członek KRN
i Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, po wojnie faktyczny przewodniczący Bundu,
poseł na Sejm Ustawodawczy z ramienia PPS, potem PZPR, Dyrektor Biura Prawnego
Prezydium Rady Ministrów.
a
Zapewne pomyłka, powinno być: intencją.

180

samego właściciela, to fakt ten nie może udaremnić intencji
ustawodawcy.
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DOK. 24–25. CASUS MAJĄTKU SIELEC-NEHRYBKA-ŁUCZYCE

Dok. 24. Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Rzeszowie
do Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego Ministerstwa
Rolnictwa i Reform Rolnych ws. odwołania od decyzji z dn. 31
XII 1946 r. o przejęciu majątku Sielec-Nekrybka-Łuczyce na
cele reformy rolnej uzasadnianego nieścisłościami wykazów
katastralnych; Rzeszów, 4 II 1947 r.

Oryginał, mps, L. dz. wystawcy: UR.I/23/2/47, pieczęć wpływu: 12 II 1947
r., znak sprawy odbiorcy: UR 2I2/309; AAN, MRiRR II, sygn. 1517, s. 303.
[s. 303]
Przedkładam odwołanie Lesława Sokołowskiego, Ireny Porembalskiej i Olgi Piotrowskiej, działających przez zastępstwo pełnomocnika
Jana Porembalskiego, adwokata mgr. Mieczysława Malca w Przemyślu,
przeciwko orzeczeniu Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego z dn.
31 XII 1946 r., L. UR./I/14/16/881/46, którym Wojewódzki Urząd
Ziemski uznał, że majątek Nehrybka39-Sielec-40Łuczyce41 położony
w pow. przemyskim i stanowiący własność wymienionych na wstępie
rekurentów podlega przepisom art. 2 ust. 1 pkt e) dekretu z dnia 6 IX
1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej – do decyzji.
Głównym motywem odwołania jest zarzut, że przedłożone przez
referat pomiarów Starostwa Powiatowego przemyskiego wyciągi
katastralne nie odpowiadają faktycznemu stanowi na gruncie, że stoją
w sprzeczności z aktem działu z dnia 12 V 1920 r. oraz że obejmują
parcele, które nigdy nie były własnością ani w posiadaniu rekurentów.
W związku z tym, proponują rekurenci przeprowadzenie pomiarów na
39 Nehrybka – wieś w gminie Przemyśl, granicząca z miastem od płd. – SGKP, t. VI,
s. 948.
40 Sielec – dawniej wieś, dziś płd.-wsch, dzielnica Przemyśla – SGKP, t. X, s. 530;
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r…, s. 1953.
41 Łuczyce – wieś w gminie Przemyśl, granicząca z miastem od płd.-wsch. – SGKP, t.
V, s. 797–798.
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gruncie przez biegłego mierniczego.
Gdy jednak rekurenci w przeprowadzonej w dniu 28 XII 1946 r.
rozprawie nie potrafili swych tez odwoławczych, co do nieścisłości
wykazów katastralnych, uzasadnić – a załączone wykazy katastralne
stanowią dowód zupełny – Wojewódzki Urząd Ziemski uważając
żądanie rekurentów przeprowadzenia pomiarów przez biegłego
mierniczego za chęć przewleczenia sprawy – wnosi o odrzucenie wniesionego odwołania. W końcu Wojewódzki Urząd Ziemski
nadmienia, że odnoście wymienionego majątku Sielec-NehrybkaŁuczyce, a-przejętego przez Zarząd Państwowych Nieruchomości
Ziemskich w Lublinie-a protokołem z dnia 5 VIII 1946 r. skierowany został przez Zarząd Centralny Państwowych Nieruchomości
Ziemskich do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych pismem z dnia
10 I 1947 r. Nr D.VII.2/6/1/47 wniosek o wyłączenie go na zasadzie art.
15 dekretu a dn. 6 IX 1944 r. z parcelacji.
Prezes
(–)
(Mgr A. Konieczny)

a-a

Podkreślono czerwoną kredką.
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Dok. 25. Orzeczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych
podtrzymujące decyzję Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego
w Rzeszowie z dn. 31 XII 1946 r. i uznające wyciągi katastralne
za dowód ostateczny; Warszawa, 30 X 1948 r.

Minuta, mps, znak sprawy: UR 2.I.2/309; AAN, MRiRR II, sygn. 1517,
s. 302.
[s. 302]
Po rozpoznaniu sprawy z odwołania ob. ob. Lesława Sokołowskiego, Ireny Porembalskiej i Olgi Piotrowskiej od orzeczenia b.
Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Rzeszowie z dnia 31 XII 1946 r.,
L. UR.I/14/16/881/46, mocą którego uznano, że nieruchomość ziemska
Nehrybka-Sielec-Łuczyce, położona w pow. przemyskim, stanowiąca na podstawie aktu działu z dnia 12 V 1920 r. własność Lesława
Sokołowskiego, Ireny Porembalskiej i Olgi Piotrowskiej, w częściach
wydzielonych podpada pod działanie dekretu z dn. 6 IX 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej za zasadzie art. 2 ust. 1 pkt e) tegoż
dekretu (Dz.U. RP Nr 3, poz. 13 za 1945 r.) oraz § 5 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 III 1945 r. w przedmiocie
wykonania powołanego dekretu (Dz.U. RP Nr 10, poz. 51)
postanawiam:
Orzeczenie b. Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Rzeszowie
z dnia 31 XII 1946 r. L. UR.I/14/16/881/46 utrzymać w mocy.
Orzeczenie to jest ostateczne w administracyjnym toku instancji.
UZASADNIENIE
Wedle poświadczeń hipotecznych, znajdujących się w aktach
sprawy, nieruchomość ziemska „Sielec-Nehrybka-Łuczyce”, położona
w powiecie przemyskim, stanowiła własność Jana Bielawskiego42. Po
jego śmierci, która nastąpiła w r. 1917, nieruchomość ta przeszła na
42
Jan Bielawski – zapewne przedstawiciel rodziny herbu Jelita, pochodzącej
z Mazowsza, pod koniec XVIII w. występującej w Galicji – Z. Leszczyc, op. cit., s. 155.

184

jego ustawowych spadkobierców. W r. 1920 dokonany został prawny
podział tej nieruchomości pomiędzy spadkobierców. Z arkuszy posiadłości gruntowej wynika, że Sokołowski Lesław posiada obszar 65,2398
ha, Piotrowska Olga 57,8617 ha, a Porembalska Irena – 60,0539 ha.
W toku akcji parcelacyjnej nieruchomość ta została przejęta na rzecz
Skarbu Państwa i przekazana w zarząd Państwowych Nieruchomości
Ziemskich. W r. 1946 b. właściciele tej nieruchomości zwrócili się
z wnioskiem do władz ziemskich o wyłączenie powołanej nieruchomości spod działania dekretu o reformie rolnej. B. Wojewódzki Urząd
Ziemski w Rzeszowie wniosek petentów oddalił i uznał, że nieruchomość ta w całości podlega przejęciu na cele reformy rolnej. Stanowisko
Urzędu należy uznać za słuszne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, dotyczącymi reformy rolnej, albowiem, jak to wynika
z arkuszy posiadłości gruntowej, każda z wydzielonych prawnie części
powołanej nieruchomości posiada użytków rolnych ponad 50 ha.
Wywody skargi odwoławczej, że wyciągi katastralne, znajdujące się
w aktach sprawy, nie odzwierciedlają faktycznego stanu na gruncie,
są przytem sprzeczne z danymi, zawartymi w akcie działu nieruchomości z 1920 r. przeto w tym stanie rzeczy bez dokonania pomiarów
na gruncie nie można powziąć tak ważnej decyzji i wobec tego zaskarżone orzeczenie podlega uchyleniu i sprawa winna być skierowana
celem dokonania pomiarów zgodnie z przepisami § 6 rozp. Ministra
Rolnictwa i Reform Rolnych z dn. 1 III 1945 r. w przedmiocie wykonania
dekretu o reformie rolnej, w myśl wniosku apelantów, nie są trafne,
albowiem powołany przepis dotyczy tych wypadków, gdy nie zachowały się żadne dowody, w przedmiotowej zaś sprawie taki wyjątek nie
zachodzi – wyciągi katastralne, na których oparł swą decyzję Urząd,
wobec nie przedłożenia kontrdowodów stwierdzających zmiany
w posiadaniu, stanowią dostateczny dowód dla stwierdzenia ilości
użytków rolnych w każdej części podzielonej nieruchomości.
Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać zaskarżone orzeczenie
za powzięte słusznie, a jako takie, należy utrzymać w mocy, zaś
odwołanie jako nieuzasadnione należy oddalić.
MINISTER
Dr. S. Kowalewski

a-

podsekretarz Stanu-a
a-a

Pieczęć.
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CASUS R. I H. EISELE, WŁAŚCICIELI OSADY MYSIADŁO

Dok. 26. Opinia Wydziału Prawnego Departamentu Ogólnego
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych wydana na prośbę
Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego – ważność umowy
kupna-sprzedaży, niezależnie od braku uregulowań hipotecznych;
Warszawa, 6 XII 1947 r.

Minuta, mps, znak sprawy: GM/4.II.3/50/47 (odp. na: UR/2.I.2/446
z 17 XI 1947 r.), pieczęć ekspedycji: 6 XII 1947 r.; AAN, MRiRR II, sygn.
420, s. 241–242
[s. 241]
Dla rozstrzygnięcia problemu, czy nieruchomość ziemska a-„osada
Mysiadło43”-a przeszła na własność Państwa czy nie, potrzebne
jest rozwiązanie zagadnienia prawnego, czy przeniesienie prawa
własności nieruchomości następuje na podstawie samej umowy
(zawartej w formie aktu notarialnego), czy też dopiero przez wpis
prawa własności.
Na kwestię tę rzuca światło wyrok Sądu Najwyższego Nr 136/1922,
z którego wynika, iż zasada, w myśl której sam tytuł nabycia przenosi
prawo własności majątku na nabywcę, wyrażona w art. 711 i 1138
Kodeksu Cywilnego, a przyjęta przez Kodeks Zobowiązań w art.
294 i 299 § 1 zmieniona została w prawie hipotecznym z 181844
r., o tyle tylko, o ile wymagało tego przeprowadzenie przyjętych w ustawie hipotecznej zasad pierwszeństwa praw rzeczowych
i jawności hipotecznej. A zatym art. 5 prawa hipotecznego, uzależniającego możność rozporządzenia własnością dóbr nieruchomych,
względnie innymi prawami rzeczowymi przez czynności hipoteczne
Nadpisano ręcznie.
43 Mysiadło – wieś w ob. pow. piaseczyńskim, gm. Lesznowola – Rozporządzenie
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r…, s. 1333.
44 W oryginale błędnie: 1918 r.
a-a
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od wciągnięcia tytułu nabycia do księgi hipotecznej, jak również art.
11 prawa hipotecznego, nie należy rozumieć w sensie ścisłym (teoretycznym), lecz tylko w ten sposób, że wymienione w nich tytuły
nabycia przed wciągnięciem do ksiąg hipotecznych nie dają podstawy
do akcji windykacyjnej przeciwko trzeciemu, który polegając na
wykazie hipotecznym, prawa rzeczowe w dobrej wierze nabył.
W oparciu o ten wywód należy w przedmiotowej sprawie stwierdzić, że umowa kupna-sprzedaży zawarta 16 VIII 1939 r. w formie
aktu notarialnego przeniosła prawo własności osady Mysiadło nr 2
z Ryszarda Eisele na brata jego Henryka Eisele niezależnie od tego
czy przepisanie tytułu własności na nabywcę w hipotece nastąpiło,
czy nie. Zatym w dniu wejścia w życie dekretu z dn. 6 IX 1944 r., tj.
w dniu 13 IX 1944 r. osada Mysiadło nr 2 nie stanowiła już własności
Ryszarda Eisele [s. 242] a zatem nie może być wliczona w całość jego
majątku w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt e) tegoż dekretu, a w konsekwencji nie może być uznana za nieruchomość, która przeszła na
własność Państwa.
Okoliczność, że obie nieruchomości ziemskie, tj. stanowiąca
własność Ryszarda Eisele i będąca własnością Henryka Eisele, były
administrowane jednolicie pod nieobecność Henryka Eisele (stanowiły jedną całość gospodarczą) nie ma również istotnego znaczenia
w sprawie, ponieważ art. 2 ust. 2 pkt e) dekretu z dn. 6 IX 1944 r. stoi
na gruncie własności, względnie współwłasności, a nie jednolitego
gospodarstwa.
Sprzedaż nieruchomości ziemskiej przez Ryszarda Eisele Henrykowi Eisele błędnie uznał Wojewódzki Urząd Ziemski za dział. Dział
zachodzi w niektórych przypadkach darowizny w rozdziale przy
podziale majątku spadkowego i wogóle przy wyjściu ze współwłasności, sprzedaż zaś działem nie jest.
(–)
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DOK. 27–28. CASUS MATEUSZA FOKSOWICZA, WŁAŚCICIELA
MAJĄTKU ŁAWICA

Dok. 27. Odwołanie Mateusza Foksowicza od decyzji Wojewody
Poznańskiego z dn. 29 IV 1948 r. o przejęciu majątku Ławica na
cele reformy rolnej, skierowane za pośrednictwem adwokata Jana
Kręglewskiego do Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych; Poznań,
13 V 1948 r.

Oryginał, mps; AAN, MRiRR II, sygn. 1517, s. 364–375.
[s. 364]
Od orzeczenia Wojewody Poznańskiego z dnia 29 IV 1948 r. –
Nr U.I.4/125/47 – dotychczas mnie niedoręczonego, zakładam niniejszym w imieniu Mateusza Foksowicza, którego pełnomocnictwo
na mnie dołączone jest do mego wniosku z dnia 23 II 1948 r.,
odwołanie
z wnioskiem:
1) o uchylenie zaskarżonego orzeczenia,
2) o uznanie, że wyłączone są spod działania postanowień zawartych w art. 2 ust. (1) punkt e) dekretu z dnia 6 IX 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. rok 1945, nr 3, poz. 13):
a. gospodarstwo Mateusza Foksowicza w Ławicy45 o obszarze
78,9105 ha, zapisane w księdze wieczystej Ławica, tom I, wykaz

45 Ławica – dawn. wieś w pow. poznańskim, w początkach XX w. własność rodziny
Nawrockich, ob. osiedle Poznania w zachodniej jego części – SGKP, t. V, s. 610; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r…, s. 1146.
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liczba 1,
b. gospodarstwo Janiny Foksowicz w Ławicy o obszarze 78,9105
ha, zapisane w księdze wieczystej Ławica, tom I, wykaz liczba 1,
c. reszta nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Ławica,
tom I, wykaz liczba 1,
d. nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Ławica, tom I,
wykaz liczba 16.
[s. 365]
Uzasadnienie:
Mateusz Foksowicz twierdził, że przed dniem 1 IX 1939 r.:
1) rozparcelował w całości nieruchomość, zapisaną w księdze wieczystej Ławica, tom I, wykaz liczba 16,
2) z nieruchomości, zapisanej w księdze wieczystej Ławica, tom I,
wykaz liczba 1, o obszarze
224,0849 ha
rozparcelował część o obszarze

67, 9875 ha

a resztę o obszarze

156,0974 ha,

która przy pomiarach wykazała powierzchnię

157,8210 ha,

podzielił w ten sposób, że żonie swej
Janinie Foksowicz podarował

78,9105 ha

a resztę

78,9105 ha

zatrzymał dla siebie.
Już po wejściu w życie dekretu z dnia 6 IX 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, mianowicie w dniu 2 VI 1947 r., Mateusz Foksowicz podarował:
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a. swemu synowi Tadeuszowi Foksowiczowi

ca 39,0000 ha

b. swemu synowi Andrzejowi Foksowiczowi

ca 39,5305 ha

c. Gminie stołecznego m. Poznania na drogę

ca 00,3800 ha

razem:

78,9105 ha

Zaskarżonym orzeczeniem Wojewoda Poznański postanowił:
1) uznać, że nieruchomości ziemskie, zapisane w księdze wieczystej Sądu Grodzkiego w Poznaniu na rzecz Mateusza Foksowicza:
a) Ławica, tom I, wyk. L. 1 o ogólnym obszarze 224,0849 ha,
b) Ławica, tom I, wyk. L. 16 o ogólnej powierzchni 114,1972 ha,
podpadają pod działanie art. 2 [ust. (1)] pkt e) Dekretu z dn.
6 IX 1944 r. (Dz.U. RP z 1945 r., nr 3, poz. 13) o przeprowadzeniu
reformy rolnej,
2) oddalić wniosek Mateusza Foksowicza o uznanie, że gospodarstwa jego oraz jego żony Janiny Foksowiczowej wyłączone są spod
działania postanowień zawartych w art. 2 [ust. (1)] pkt e) Dekretu
z dn. 6 IX 1944 r.
[s. 366]
Orzeczenie to jest niesłuszne z następujących powodów:
A.
Przede wszystkim zaskarżone orzeczenie pomija w zupełności fakt,
że nieruchomości, zapisane w księgach wieczystych Ławica, tom I,
wykaz liczba 1 i Ławica, tom I, wykaz liczba 16, położone są w obrębie
wydzielonej gminy miejskiej i stąd w ogóle nie podlegają przepisom
dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Pod tym względem powołuję się na swoje wywody w piśmie z dnia
27 II 1948 r.
B.
Niezależnie od tego chybione są wszystkie argumenty, mające
uzasadnić zastosowanie do tych nieruchomości przepisów dekretu
o przeprowadzeniu reformy rolnej.
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I.
Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Ławica tom I, wykaz 1.
Z nieruchomości tej Mateusz Foksowicz:
a) rozparcelował obszar

67,9875 ha

b) podarował:
1. żonie

78,9105 ha

2. synom i Gminie stołecznego m. Poznania

78,9105 ha

a)
Obszar 67,9875 ha
1.
Z aktów parcelacyjnych dokonanych przez Mateusza Foksowicza w odniesieniu do tego obszaru, zaskarżone orzeczenie uznaje
tylko dwa, jako nadające się do potrącenia od ogólnego obszaru obu
majątków, mianowicie:
[s. 367]
1. na rzecz Funduszu Pracy

7,5000 ha

2. na rzecz Marii Foksowicz

17,0000 ha

razem:

24,5000 ha

Sprzecznie z tym zaskarżone orzeczenie już w następnym zdaniu
ustala, że „nie należy potrącać z ogólnego obszaru przeznaczonych na
parcelację 67,9875 ha”.
Sprzeczność ta atoli nie ogranicza się do samego uzasadnienia.
Sprzecznie bowiem ze swoim zasadniczym stanowiskiem zaskarżone orzeczenie nie potrąca obszaru 24,5000 ha z obszaru objętego
sentencją orzeczenia, lecz także w samej sentencji orzeczenia
umieszcza jako podpadający pod działanie art. 2 [ust. (1)] pkt e)
dekretu cały obszar 224,0849 ha, jakkolwiek w tym obszarze mieszczą
się także 24,5000 ha, co do których zaskarżone orzeczenie w uzasadnieniu ustala, że należy je potrącić.
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2.
Dalszych 25,5000 ha, „pozbytych ofertą na rzecz Funduszu Pracy”,
zaskarżone orzeczenie nie potrąca, „gdyż oferta ta nie została
formalnie przyjęta”.
Co do tego obszaru zaskarżone orzeczenie przyjmuje tak stan
faktyczny niezgodny z rzeczywistością, jako też stan prawny niezgodny
z obowiązującymi przepisami.
Należy odróżnić dwa obszary, mianowicie:
		

18,0000 ha i 7,5000 ha.
α)

Co do obszaru 18 ha Mateusz Foksowicz nie złożył Funduszowi Pracy
żadnej oferty, lecz zawarł z Funduszem Pracy [s. 368] umowę przyrzeczenia darowizny. Wprawdzie w § 2 tej umowy strony przyrzeczenia
darowizny uzależniły od rozpoczęcia do dnia 1 IV 1941 r. budowy linii
tramwajowej lub trolejbusowej, łączącej Poznań z terenem parcelacyjnym majętności Ławica, lecz upływ tego terminu jest bez znaczenia
z dwóch powodów:
Po pierwsze: termin ten kończył się w czasie okupacji i ulega
odpowiedniemu przesunięciu.
Po wtóre: zaraz następny paragraf tej umowy, mianowicie § 3 brzmi,
jak następuje:
„Akt darowizny na część nieruchomości, do której odnosi się
powyższe przyrzeczenie darowizny, Foksowicz Mateusz zobowiązany jest zawrzeć na każdorazowe żądanie Funduszu Pracy z siedzibą
w Warszawie i to nawet przed rozpoczęciem budowy wspomnianej
wyżej linii komunikacyjnej.”
Otóż Mateusz Foksowicz uważa, że jest tym postanowieniem
jeszcze dzisiaj związany, gdyż Fundusz Pracy jest w posiadaniu tego
obszaru i umowa ta stanowi jedną całość z umową darowizny na rzecz
Funduszu Pracy 7,5000 ha, potrąconych w zaskarżonym orzeczeniu
(nr 923 repertorium notariusza Dr. Witolda Jeszkego46 na rok 1938).
46

Witold Jeszke – notariusz działający na terenie Poznania w latach 1926–1939 – AP
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β)
Co się tyczy drugiego obszaru 7,5000 ha (nr 924 repertorium
notariusza Dr. Witolda Jeszkego na rok 1938), to zaskarżone orzeczenie
niesłusznie odmawia potrącenia tego obszaru z tym uzasadnieniem,
że oferta nie została formalnie przyjęta. Mateusz Foksowicz wyznaczył wprawdzie czasokres do przyjęcia tej oferty do dnia 31 XII 1942 r.,
lecz także upływ tego terminu jest bez znaczenia z dwóch powodów:
Po pierwsze: i ten termin kończył się w czasie okupacji i ulega
odpowiedniemu przedłużeniu względnie przesunięciu.
[s. 369] Po wtóre: zaraz następne postanowienia tego aktu notarialnego wyjaśniają, jak należy tłumaczyć znaczenie tego terminu, mianowicie przewidują, że „do tegoż dnia jest oferta (niniejsza) nieodwołalna, to znaczy, że Foksowicz Mateusz zrzeka się prawa odwołania tej
oferty do dnia 31 XII 1942 r.”
Otóż Mateusz Foksowicz uważa, że nie odzyskał jeszcze prawa
odwołania tej oferty z uwagi na to, że termin jeszcze nie upłynął,
jeżeli nie liczyć czasu okupacji, że Fundusz Pracy jest w posiadaniu
tego obszaru i że wszystkie trzy umowy z Funduszem Pracy stanowią
jedną całość.
3.
Obszaru 5,3325 ha i 0,3800 ha, razem 5,7125 ha, wydzielonych
na drogi publiczne, zaskarżone orzeczenie nie potrąca, podając jako
powód, że „brak jest podkładek katastralnych”.
Argument ten chybiony jest z dwóch powodów:
Po pierwsze wydzielenie nastąpiło w planie podziału nieruchomości Ławica, tom I, wykaz liczba 1, o którym w akcie notarialnym
z dnia 25 VI 1938 r. (nr 923 repertorium notariusza Dr. Witolda
Jeszkego) wyraźnie jest mowa, że został sporządzony w dniu 2 V 1938
r. przez mierniczego przysięgłego Edwarda Olejnika w Poznaniu pod
liczbą dziennika 129 i że został zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe Powiatu Poznańskiego dekretem z dnia 20 VI 1938 r., znak akt:
nr R/3c/62/38. Skoro zaskarżone orzeczenie uznaje darowiznę 7,5000
w Poznaniu, nr zesp. 1067.
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ha na rzecz Funduszu Pracy, dokonaną tym aktem i potrąca obszar
wyszczególniony w wymienionym planie podziału, [s. 670] to znaczy,
że Urząd Wojewódzki uznaje plan podziału, a ten właśnie wydziela
taki obszar na drogi publiczne.
Po wtóre: jeżeli Urząd Wojewódzki miał jakiekolwiek wątpliwości,
to winien był zażądać planu tego ze Starostwa Powiatowego Powiatu
Poznańskiego, względnie podkładek katastralnych z Urzędu Pomiarów.
Skoro obszar ten stanowi drogi publiczne, nie może on być zakwalifikowany jako nieruchomość podlegająca przepisom dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej.
4.
Co się tyczy obszaru 12,6550 ha, to zaskarżone orzeczenie nie
uwzględnia tej parcelacji z tym uzasadnieniem, że Mateusz Foksowicz w zakreślonym mu terminie nie przedłożył dowodów. Sprawę tę
omawiam łącznie ze sprawą obszaru 114,1972 ha poniżej, pod [pkt.] II.
b)
Obszar 157,8210 ha.
Zaskarżone orzeczenie odmawia potrącenia z tego obszaru
darowizny na rzecz Janiny Foksowicz o obszarze 78,9105 ha z tym
uzasadnieniem, że obszar ten jako idealna połowa stanowi w dalszym
ciągu współwłasność Mateusza Foksowicza, a sprostowanie tej
darowizny aktem notarialnym z dnia 2 VI 1947 r. (nr 728 repertorium notariusza Edwarda Korytowskiego47) jako podział dokonany po
dniu 1 IX 1939 r., jest nieważne, gdyż zostało sporządzone w tym celu,
by obszar ten wyłączyć spod działania dekretu o przeprowadzeniu
reformy rolnej. Zdaniem zaskarżonego orzeczenia to samo odnosi się
do umów darowizny, zawartych przez Mateusza Foksowicza z synami.
[s. 371] Stanowisko powyższe jest nieuzasadnione.

47 Edward Korytowski – notariusz działający przed wojną w Czarnkowie (1928–35)
oraz Mogilnie (1938–39) – AP w Poznaniu, Oddział w Pile, nr zesp. 74; AP w Bydgoszczy,
nr zesp. 173.
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1.
Przede wszystkim zaskarżone orzeczenie bez podania jakiegokolwiek powodu pomija w zupełności fakt, że obszar 157,8210 ha został
przed dniem 1 IX 1939 r. podzielony fizycznie!
Podział ten został uwidoczniony w planie podziału nieruchomości, sporządzonym w dniu 2 V 1938 r. przez mierniczego przysięgłego Edwarda Olejnika z Poznania pod liczbą dziennika 129, zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe Powiatu Poznańskiego, dekretem
z dnia 20 VI 1938 r. – znak akt nr R/3c/62/38.
Okoliczność ta dowodzi, że wola Mateusza i Janiny Foksowiczów szła nie w kierunku stworzenia współwłasności, nie w kierunku
podziału na części idealne, lecz w kierunku podziału na części realne,
na części fizyczne.
Wola ta znalazła wyraz nie tylko w sporządzeniu odpowiedniego
operatu katastralnego, lecz w tym, że Mateusz i Janina Foksowiczowie
podzielili faktycznie nieruchomość pomiędzy siebie fizycznie.
Okoliczność, że Mateusz i Janina Foksowiczowie sporządzili
pierwotnie umowę podziału nieruchomości tylko na części idealne,
tłumaczy się tym, iż umowę tę sporządzili w roku 1937, a w chwili
sporządzenia umowy jeszcze nie był gotowy operat katastralny,
uwidaczniający podział fizyczny. Właśnie dlatego, że Mateusz Foksowicz i Janina Foksowicz już w 1937 r. postanowili się rozejść i uregulować swoje [s. 372] sprawy majątkowe ostatecznie, nie zadowolili się
oni podziałem fizycznym, lecz już wówczas dokonali także podziału
hipotecznego, na razie co prawda, z powodu braku operatu katastralnego, tylko podziału na części idealne. Janina Foksowicz bowiem już
wówczas chciała sobie zabezpieczyć także podział hipoteczny na części
realne, a jedyna wówczas możliwa była umowa o podział na części
idealne. Taka umowa bowiem w myśl § 749 niemieckiego kodeksu
cywilnego48 dawała Janinie Foksowicz prawo żądania każdego czasu
48 Chodzi o Bürgerlisches Gesetzbuch z 18 VIII 1896 r. (Reichsgesetzblatt Nr 21),
kodeks prawa cywilnego wprowadzony również na terenach zaboru pruskiego. Wobec
nieukończenia do wybuchu II wojny światowej unifikacji prawa II RP, obowiązujący na
terenach zachodniej i północnej Polski przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego – S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 3: Okres międzywojenny, Kraków 2001, s. 34, 119.
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także hipotecznego podziału na części realne, przy czym obowiązujące przepisy traktowały taką następną umowę, zawierającą podział
hipoteczny na części realne, jako sprostowanie, a nie jako alienację,
czego najlepszym dowodem jest okoliczność, że taka następna umowa
była w myśl art. 131 i art. 132 ustawy o opłatach stemplowych wolna
od opłaty stemplowej (porównaj: Achilles Rosenkranz, „Komentarz do
ustawy o opłatach stemplowych”, Warszawa 1939, art. 131, uwaga 6,
przykład 1).
W świetle powyższych faktów twierdzenie zaskarżonego orzeczenia,
że umowa z dnia 2 VI 1947 r. (nr 728 repertorium notariusza Edwarda
Korytowskiego w Poznaniu) zmierzała do obejścia przepisów dekretu
o przeprowadzeniu reformy rolnej, jest zupełnie nieuzasadnione.
Najlepszym tego dowodem jest stanowisko, zajęte przez Zarząd
stołecznego m. Poznania w piśmie z dnia 30 V 1947 r. – l. dz. VIII-Z410/47, którego uwierzytelniony odpis dołączam jako załącznik (liczba
1).
II.
Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Ławica, tom I, wykaz
liczba 16.
Zaskarżone orzeczenie odmawia potrącenia nieruchomości Ławica,
tom I, wykaz liczba 16, o obszarze 114,1972 ha w całości z tych [s. 373]
samych powodów, z których odmówiło potrącenia obszaru 12,6550
ha z nieruchomości Ławica, tom I, wykaz liczba 1, o czym była mowa
powyżej pod [pkt.] B.I.a.4), mianowicie dlatego, ponieważ Mateusz
Foksowicz nie złożył w zakreślonym mu terminie do dnia 1 III 1948
r. dowodów na to, że obszary te rozparcelował, względnie że poszczególne działki zostały w zupełności sprzedane.
a)
Zaskarżone orzeczenie przedstawia sprawę tak, jak gdyby Urząd
Wojewódzki wezwał Mateusza Foksowicza do przedstawienia
dowodów dopiero po złożeniu przez Mateusza Foksowicza wyjaśnień.
Tymczasem kolejność przecież była odwrotna. Wpierw Urząd
Wojewódzki wezwał Mateusza Foksowicza do złożenia wyjaśnień,
zakreślając mu termin do dnia 1 III 1948 r., a następnie Mateusz Fokso196

wicz pismami z dnia 23 II 1948 r. i z dnia 27 II 1948 r. złożył żądane
wyjaśnienia. W wyjaśnieniach tych Mateusz Foksowicz wskazał na to,
że umów na sprzedaż parcel jest około 200 i że przedłożenie wypisów
wszystkich umów w zakreślonym terminie jest z uwagi na zaginięcie
tych wypisów rzeczą technicznie niemożliwą. Wobec tego zarzut,
że Mateusz Foksowicz nie przedłożył dowodów tych w terminie do
dnia 1 III 1948 r. jest nieuzasadniony, albowiem obowiązkiem Urzędu
Wojewódzkiego było odpowiednie przedłużenie zakreślonego w tym
celu terminu. Ażeby nie być gołosłownym, dołączam jako załącznik
(liczba 2) spis nabywców parcel „Miasto-Ogród-Ławica”.
b)
Zaskarżone orzeczenie pomija w zupełności okoliczność, że
Mateusz Foksowicz co prawda nie przedłożył planu parcelacyjnego
[s. 374], lecz wskazał na to, gdzie jedyny egzemplarz tego planu się
znajduje, mianowicie w aktach Sądu Grodzkiego w Poznaniu, dotyczących nieruchomości Ławica, tom I, wykaz liczba 16. W aktach tych
znajduje się plan parcelacyjny, obejmujący 182,7600 ha, zatwierdzony
pod datą 16 VI 1932 r., przez Wydział Powiatowy Powiatu Poznańskiego.
c)
Stanowisko Urzędu Wojewódzkiego jest zupełnie niezrozumiałe
w świetle dokumentów, których uwierzytelniony odpis mam zaszczyt
złożyć przy niniejszym [odwołaniu] jako załącznik liczba 3. W szczególności w odezwie z dnia 22 V 1947 r., skierowanej do Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Poznaniu, Urząd
Wojewódzki stwierdza, że:
1) Mateusz Foksowicz rozparcelował majątek ten w większej
części już przed 1 IX 1939 r.,
2) obszar majątku wynosi mniej niż 100 ha,
3) majątek ten nie został objęty parcelacją w myśl przepisu dekretu
o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Z drugiego dokumentu wynika, że Urząd Wojewódzki przesłał odpis
swej odezwy z dnia 22 V 1947 r. Sądowi Grodzkiemu w Poznaniu celem
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rozproszenia ewentualnych wątpliwości, jakie by Sąd Grodzki mógł
mieć przy rozpatrywaniu wniosków nabywców parcel o ujawnienie ich
tytułów własności w księdze wieczystej.
Mateusz Foksowicz nie ma możności przedstawienia dalszych
dokumentów, znajdujących się w tychże aktach Sądu Grodzkiego
w Poznaniu, dotyczących nieruchomości Ławica, tom I, wykaz liczba
16, a stwierdzających, że niezależnie od tych dokumentów, Urząd
Wojewódzki niejednokrotnie już zawiadomił Sąd Grodzki w Poznaniu,
iż [s. 375] nie ma żadnych przeszkód przeciwko wpisaniu nabywców
parcel, jako właścicieli do księgi wieczystej.
J. Kręglewski49
adwokat

49 Jan Kręglewski – znany adwokat poznański, który – obok S. Hejmowskiego –
zasłynął jako adwokat z urzędu (wbrew swojej woli) podczas procesu Artura Greisera
w 1946 r. – J. Gumkowski, T. Kułakowski, Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyższym
Trybunałem Narodowym, Warszawa 1965, s. 4–5, 64–65.
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Dok. 28. Orzeczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych
ws. odwołania Mateusza Foksowicza od decyzji Wojewody
Poznańskiego – podtrzymanie decyzji Wojewody o przejęciu
majątku Ławica na rzecz Skarbu Państwa; Warszawa, 1948 r.

Minuta, mps, znak sprawy: UR/2.I.2/175/48; AAN, MRiRR II, sygn. 1517,
s. 353–355.
[s. 353]
Po rozpoznaniu sprawy z odwołania adwokata Jana Kręglewskiego, pełnomocnika Mateusza Foksowicza, od orzeczenia Wojewody
Poznańskiego z dnia 29 IV 1948 r. L. U.I.4/125/47, mocą którego
uznano, że nieruchomości ziemskie, zapisane w księdze wieczystej
Sądu Grodzkiego w Poznaniu na rzecz Mateusza Foksowicza:
a) Ławica, tom I, wykaz L. 1, o ogólnym obszarze 224,0849 ha i
b) Ławica, tom I, wykaz L. 16, o ogólnym obszarze 114,1972 ha podpadają pod działanie dekretu z dnia 6 IX 1944 r. o przeprowadzeniu
reformy rolnej na zasadzie art. 2 ust. 1 pkt e) tegoż dekretu (Dz.U. RP
Nr 3, poz. 13 z 1945 r.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Reform Rolnych z dnia 1 III 1945 r. w przedmiocie wykonania powołanego dekretu (Dz.U. RP Nr 10, poz. 51)
postanawiam
orzeczenie Wojewody Poznańskiego z dnia 29 IV 1948 r. L. U.I.4/125/47
utrzymać w mocy.
Orzeczenie to jest ostateczne w administracyjnym toku instancji.
UZASADNIENIE
Jak wynika z akt sprawy, Mateusz Foksowicz był hipotecznym
właścicielem dwóch nieruchomości ziemskich pod Poznaniem,
a mianowicie: Ławica, tom I, wykaz L. 1, o obszarze 224,0849 ha
i Ławica, tom I, wykaz L. 16, o obszarze 114,1972 ha, czyli razem
o obszarze 338,2821 ha. W lutym 1948 r. Foksowicz zwrócił się do
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władz ziemskich o wyłączenie tych nieruchomości spod działania
dekretu o reformie rolnej, motywując swój wniosek tym, że z obszaru
nieruchomości Ławica, tom I, wykaz L. 1, o obszarze 224,0849 ha, za
zezwoleniem władz ziemskich został rozparcelowany przed dniem 1
IX 1939 r. obszar 67,9875 ha, a pozostały obszar 156,0974 ha (a wedle
dokonanych pomiarów 157,8210 ha) został podzielony w 1937 r. na
dwie równe części po 78,9105 ha między małżonkami; swoją część
Mateusz Foksowicz w dniu 2 VI 1947 r. podarował swym synom. Co
się zaś tyczy nieruchomości Ławica, tom I, wykaz L. 16, o obszarze
114,1972 ha to takowa w całości, za zezwoleniem władz ziemskich,
została rozparcelowana przed 1 IX 1939 r. Z przedłożonych dowodów
wynika, że z obszaru 67,9875 ha nieruchomości Ławica, tom I, wykaz L.
1, przeznaczonych na parcelację, Mateusz Foksowicz umowami rejentalnymi z dn. 20 VI 1938 r. darował i sprzedał Funduszowi Pracy obszar
33 ha, a Marii Foksowiczównie umową notarialną z dnia 11 X 1937 r.
darował obszar 17 ha składający się z 78 parcel, wykazanych na planie
podziału tej nieruchomości i wyznaczonych w umowie, zaś z pozostałego obszaru, wynoszącego 157,8210 ha kontraktem darowizny z dnia
16 X 1937 r. idealną połowę podarował swej żonie Janinie. Odnośnie
drugiej nieruchomości Ławica, tom I, wykaz L. 16 o obszarze 114,1972
ha żadnych dowodów, stwierdzających rozparcelowanie tego obszaru
nie przedłożył. W tym stanie rzeczy Wojewoda Poznański postanowił,
że obie te nieruchomości w całości podpadają pod działanie dekretu
o reformie rolnej.
[s. 354] Orzeczenie to zaskarżył adwokat Jan Kręglewski, pełnomocnik Mateusza Foksowicza, podnosząc zarzuty, że władza ziemska
I instancji nie wzięła pod uwagę faktu, że powołane obie nieruchomości Ławica, tom I, wykaz L. 1 i wykaz L. 16 położone są w obrębie
wydzielonej gminy miejskiej i stąd w ogóle nie podpadają przepisom
o przeprowadzeniu reformy rolnej, a poza tym dowodzi, że niezależnie
od powyższego chybione są wszystkie argumenty, mające uzasadnić
zastosowanie do tych nieruchomości przepisów powołanego dekretu.
Przede wszystkim apelant zaznacza, że władza I instancji w uzasadnieniu podkreśliła, że z ogólnego obszaru tych nieruchomości
należy potrącić obszar 7,5 ha odeszły na rzecz Funduszu Pracy i 17
ha na rzecz Marii Foksowicz, lecz tego potrącenia nie uwzględniła
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w sentencji orzeczenia; następnie, polemizując z wywodami zaskarżonego orzeczenia, apelant dowodzi, że wszystkie inne części tej
nieruchomości podlegają również wyłączeniu. Co się tyczy darowizny
na rzecz żony apelant twierdzi, że aczkolwiek akt darowizny opiewa
na idealną połowę, to jednak faktycznie już w 1937 r. darowany obszar
78,9105 ha został wydzielony na gruncie, co znajduje potwierdzenie
w akcie sprostowania umowy z dnia 2 VI 1947 r. Wreszcie co się tyczy
nieruchomości Ławica, tom I, wykaz L. 16 apelant zauważa, że aczkolwiek nie przedłożył planu parcelacyjnego, to jednak wskazał, że plan
ten znajduje się w aktach Sądu Grodzkiego w Poznaniu i powołuje się
na pismo Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego z dnia 22 V 1947 r.
skierowane do Prokuratorii Generalnej, Oddział w Poznaniu, w którym
Urząd komunikuje, że nieruchomość Ławica, tom I, wykaz L. 16, jako
nieprzekraczająca powierzchnią swą normy 100 ha, nie została objęta
parcelacją; że właściciel jeszcze przed 1 IX 1939 r. w większej części
rozparcelował tę nieruchomość, dowodzi, że Urząd Wojewódzki
niesłusznie przejął i tę nieruchomość. Zasadnicze stanowisko zajęte
przez Wojewodę Poznańskiego, aczkolwiek nie pokrywa się w całości
z wywodami, należy uznać za słuszne i zgodne z obowiązującymi
przepisami prawnymi, dotyczącymi reformy rolnej. Dekret o reformie
rolnej stoi bowiem na gruncie własności, względnie współwłasności
oraz obszaru. Właścicielem tych nieruchomości jest Mateusz Foksowicz i stan prawny takowych nie uległ zmianie, zaś łączny obszar
ich przekracza 100 ha przeto podlegają w całości przejęciu na cele
reformy rolnej. Wywody apelanta, że do tych nieruchomości nie mają
zastosowania przepisy dekretu o reformie rolnej, gdyż są położone
w obrębie wydzielonej gminy miejskiej, nie są trafne, albowiem
dekret o reformie rolnej ma zastosowanie zarówno do nieruchomości
ziemskich, położonych poza granicami administracyjnymi miast, jak
i położonych w tych granicach, o ile posiadają charakter rolniczy, co
ma miejsce w danym wypadku.
Twierdzenie apelanta, że nieruchomość ziemska Ławica, tom I,
wykaz L. 1, uległa prawnemu i fizycznemu podziałowi przed 1 IX 1939
r. również nie są trafne, albowiem przedłożone dowody w postaci
kontraktów darowizny i umowy kupna-sprzedaży nie przelały prawa
własności na obdarowanych i nabywców, są to akty obligatoryjne, a nie
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rzeczowe, które jedynie posiadają tę skuteczność prawną i stwarzają
samodzielne jednostki gospodarcze w rozumieniu dekretu o reformie
rolnej; aby akt tzw. powzdania (rzeczowy) został sporządzony, apelant
nic nie wspomina, przeto należy stwierdzić, że podział prawny tej
nieruchomości nie nastąpił, a podział fizyczny, gdyby i miał miejsce,
nie skutkuje wyłączeniem wydzielonych gospodarstw spod działania
dekretu o reformie rolnej, albowiem jak to wykazano wyżej, powołany
dekret stoi na gruncie wyłącznie własności i nigdzie nie wspomina
o posiadaczach, za których uchodzić muszą osoby, wywodzące swoje
prawa z działów tylko [s. 355] fizycznych. Co się tyczy nieruchomości
ziemskiej Ławica, tom I, wykaz L. 16, to zaznaczyć należy, że powoływanie się apelanta na zezwolenie władz ziemskich na rozparcelowanie całej nieruchomości jest bez znaczenia, albowiem mimo zezwolenia nie powoduje to wyłączenia spod reformy rolnej objętego tym
zezwoleniem obszaru – tylko przelew prawa własności na nabywców
parcel może mieć ten skutek, a apelant nie udowodnił, by parcelacja
tego obszaru prawnie została dokonana i zakończona przed 1 IX 1939
r. Załączony wykaz nabywców parcel bynajmniej tego nie stwierdza.
Wreszcie zaznaczyć należy, że akty dotyczące podziału nieruchomości,
obszar których przekracza dozwoloną normę władania, sporządzone
po 1 IX 1939 r. z mocy samego prawa są nieważne. Biorąc pod uwagę
powyższe należy uznać zaskarżone orzeczenie za powzięte słusznie,
a jako takie należy utrzymać w mocy, zaś odwołanie, jako nieuzasadnione, należy oddalić.
MINISTER
(–)
Dr. S. Kowalewski

a-

Podsekretarz Stanu-a

  Pieczęć.

a-a
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Dok. 29. Pismo Departamentu Przebudowy Ustroju Rolnego
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do Departamentu
Funduszu Ziemi tegoż Ministerstwa ws. interpretacji art. 17 dekretu
z dn. 6 IX 1944 r. (zawężenie kręgu odbiorców rekompensat);
Warszawa, 15 I 1946 r.

Kopia przesłana do Wydziału Prawnego, mps, znak sprawy nadawcy:
UR/2.I.6/I, znak sprawy odbiorcy: 9M/Praw/30/46; AAN, MRiRR II, sygn.
420, s. 79.
[s. 79]
Art. 17 Dekretu PKWN z dnia 6 IX 1944 r. o przeprowadzeniu
reformy rolnej postanawia, że wywłaszczeni właściciele lub współwłaściciele nieruchomości ziemskich mogą otrzymać samodzielne
gospodarstwa rolne, względnie zaopatrzenie miesięczne w wysokości
uposażenia urzędnika państwowego VI grupy.
Departament Funduszu Ziemi, powodując wydanie zarządzenia
Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 IX 1945 r., L. FZ/
PR/10/45/949 zinterpretował powyższy przepis rozszerzająco,
przyznając każdemu współwłaścicielowi nieruchomości ziemskiej
prawo do otrzymania zaopatrzenia.
Stanowiska tego Departament Przebudowy Ustroju Rolnego nie
podziela i uważa, że intencją ustawodawcy było nadanie prawa skorzystania z dobrodziejstw płynących z przepisów powołanego artykułu
nie każdemu z współwłaścicieli majątku, a wszystkim razem, jako
całości, czyli jednej jednostce hipotecznej – jedno zabezpieczenie.
Takie stanowisko Departament zajmował od początku i podał do
wiadomości o tym przed wydaniem powołanego zarządzenia Departamentowi Funduszu Ziemi i obecnie stanowisko to podtrzymuje.
DYREKTOR DEPARTAMENTU
(–)
Inż. A. Szczerba
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Dok. 30. Opinia Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej
wydana na prośbę Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych
ws. interpretacji art. 17 dekretu z dn. 6 IX 1944 r. (rozszerzenie
kręgu odbiorców rekompensat – udział w parcelacji wszystkich
współwłaścicieli majątków przejętych na rzecz Skarbu Państwa);
Warszawa, 10 II 1947 r.

Odpis, mps, znak sprawy nadawcy: 19963/46/Pr.; AAN, MRiRR II, sygn.
1516, s. 158.
[s. 158]
W odpowiedzi na pismo z dnia 29 X 1946 r. za Nr F.Z./1-II-9/103
w sprawie interpretacji art. 17 dekretu o przeprowadzeniu reformy
rolnej – Wydział Prawny wyjaśnia, co następuje.
Przez uchwalenie przepisu art. 17 dekretu o przeprowadzeniu
reformy rolnej ustawodawca zmierzał do zabezpieczenia bytu
wywłaszczonych właścicieli i współwłaścicieli.
Teoretycznie ilość współwłaścicieli może być nieograniczona,
a wówczas przeznaczenie jednego 5 ha gospodarstwa dla większej
ilości osób nie doprowadziłoby do zamierzonego celu zabezpieczenia
minimum egzystencji. Użycie słów przez ustawodawcę: „Wywłaszczeni właściciele lub współwłaściciele nieruchomości ziemskich (...)
mogą otrzymać samodzielne gospodarstwa rolne”, a więc w liczbie
mnogiej, wskazywałyby na intencję ustawodawcy przeznaczenia a-dla
każdego z wywłaszczonych oddzielnego gospodarstwa-a.
Literalne brzmienie art. 17 dekretu o przeprowadzeniu reformy
rolnej nie daje podstaw prawnych do wypłacenia jednego zaopatrzenia
w wysokości uposażenia urzędnika państwowego VI grupy kilku współwłaścicielom, niezależnie od tego, czy są oni ze sobą spokrewnieni,
czy są małżeństwem sądownie nierozłączonym. Natomiast przyznawanie zaopatrzenia tylko tym, którzy nie posiadają stałego źródła
utrzymania, jakkolwiek nie znajduje oparcia w wyraźnym brzmieniu
powołanego artykułu, zgodne jest z intencją ustawodawcy, który przez
umieszczenie omawianego przepisu zmierzał do zabezpieczenia bytu
a-a

Podkreślono ołówkiem.
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wywłaszczonych, pozbawionych środków utrzymania.
Stanowisko Prokuratorii Generalnej RP, Oddział w Poznaniu,
uznające, że prawa wynikające z powołanego art. 17 wchodzą w skład
spadku po zmarłym właścicielu, sprzeczne jest z brzmieniem tego
artykułu, który wyraźnie wymienia osoby uprawnione, przyznając
zaopatrzenie wywłaszczonym właścicielom lub współwłaścicielom,
nie wspominając o spadkobiercach.
Dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej jest prawem specjalnym
a uprawnienia z niego wypływające mają charakter publiczno-prawny
i dają podstawę do roszczeń wobec Skarbu Państwa tylko wywłaszczonemu. Rozszerzająca interpretacja i rozciągnięcie uprawnień
na szerszy krąg osób przepisów prawa specjalnego jest niedopuszczalne. Interpretacja Prokuratorii Generalnej RP, Oddział w Poznaniu,
w konsekwencji pociągnęło by za sobą przejście uprawnień z art. 17
dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej na krewnych zstępnych
i wstępnych bez ograniczenia, na braci i siostry oraz małżonków, co
niewątpliwie nie było intencją ustawodawcy.
Z wyżej wyłuszczonych względów również małżonek wywłaszczonego, przychodzący do spadku, jako dożywotni użytkownik, nie może
korzystać z zaopatrzenia, przewidzianego w art. 17 dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Poruszone wątpliwości można byłoby usunąć przez znowelizowanie
omawianego art. 17, jednakże wydaje się wątpliwym, czy moment
obecny50 odpowiedni jest dla wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą
w tym przedmiocie.
Naczelnik Wydziału Prawnego
(–)
I. Klajnerman

50

Kilka dni później – 19 II 1947 r. – uchwalono Małą Konstytucję.
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ANEKS
Akty prawne i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
z 5 września 2008 r.
1. Rozporządzenie tymczasowe Rady Ministrów z dnia 1 września
1919 roku, normujące przenoszenie własności nieruchomości
ziemskich (Dz.U. RP 1919, nr 73, poz. 428).
2. Dekret
Polskiego
Komitetu
Wyzwolenia
Narodowego
z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej
(Dz.U. RP 1944, nr 4, poz. 17).
3. Dekret z dnia 17 stycznia 1945 r. w sprawie zmiany dekretu
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września
1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. RP 1945, nr 3,
poz. 9).
4. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych
z dnia 18 stycznia 1945 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej
(Dz.U. RP 1945, nr 3, poz. 13).
5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych
z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. RP 1945, nr 10,
poz. 51).
6. Dekret z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na
obszarach Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska
(Dz.U. RP 1946, nr 49, poz. 279).
7. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 IX 2008 r.
(I OSK 1259/07) – dostęp online: http://www.orzeczeniansa.pl/wyrok/i-osk-1259-07/reforma_rolna/311d368.html
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1. Rozporządzenie tymczasowe Rady Ministrów z dnia
1 września 1919 roku, normujące przenoszenie własności
nieruchomości ziemskich (Dz.U. RP 1919, nr 73, poz. 428).

Na mocy ustawy z dnia 2-go sierpnia 1919 r. (Dz. Praw № 64
poz. 384) zarządza się co następuje:
Art. 1. Umowy o przeniesieniu prawa własności nieruchomości
ziemskich wymagają dla swej ważności poprzedniego zezwolenia
władzy państwowej.
Art. 2. Nie wymagają zezwolenia, przewidzianego w art. 1,
wypadki
a) gdy chodzi o nieruchomość włościańską (rustykalną),
b) gdy chodzi o działy spadkowe, spowodowane wypadkiem
śmierci, zaszłym przed 1-szym stycznia 1919 r.,
c) gdy przeniesienie prawa własności następuje w drodze
sprzedaży przymusowej,
d) gdy nieruchomość przechodzi na rzecz instytucji
państwowych lub komunalnych i
e) gdy podziału dokonywują instytucje państwowe lub przez
Państwo upoważnione.
Art. 3. Władze państwowe zezwolenia odmówią, gdyby
przeniesienie prawa własności nieruchomości lub jej części
uniemożliwiało lub ograniczało zastosowanie zasad reformy rolnej,
uchwalonych przez Sejm Ustawodawczy w dniu 10 lipca 1919 r.
Art. 4. Osoby, które pragną uzyskać zezwolenie, wymienione w
art. 1, winny wraz z podaniem złożyć właściwemu urzędowi
w 2 egzemplarzach istotne warunki przygotowanej umowy o zmianie
tytułu własności lub projekt podziału nieruchomości ziemskiej wraz
z innemi dowodami, popierającemi żądanie. O złożeniu podania urząd
wydaje poświadczenie.
Art. 5. O odmowie na przelew prawa własności na jedną osobę
lub na więcej osób niepodzielnie urząd zawiadamia właściwy wydział
hipoteczny, względnie sąd, najpóźniej w terminie miesięcznym,
zaś przy przelewie prawa własności podzielnie na dwie lub więcej
osób najpóźniej w terminie dwu miesięcznym od dnia wniesienia do
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urzędu podania. Odpis tego zawiadomienia należy jednocześnie
wysłać pod adresem petenta, wskazanym w podaniu.
Jeżeli w ciągu powyższych terminów właściwy wydział
hipoteczny, względnie sąd, nie otrzyma odmownej decyzji, strony
mogą zawrzeć umowę na warunkach, przedłożonych urzędowi.
W b. zaborze austrjackim decyzja urzędu, doręczona sądowi, ma być
odnotowana w księdze hipotecznej.
Art. 6. Jeżeli w projekcie podziału nieruchomości wskazani
są imiennie nabywcy z wyłuszczeniem obszaru i ceny kupna
poszczególnych działek, zezwolenie na podział zastępuje w stosunku
do tych działek zezwolenie na odstąpienie wskazanym nabywcom
tytułu własności.
Art. 7. Decyzja, zezwalająca na zmianę tytułu własności, ważną
jest w ciągu sześciu miesięcy od daty orzeczenia zezwalającego.
Jeżeli umowa w tym czasie nie została zawartą, potrzeba dla jej
późniejszego zawarcia ponownego zezwolenia albo orzeczenia
o przedłużeniu mocy wydanego zezwolenia na przeciąg dalszych
sześciu miesięcy, w sposób przewidziany w art. 5.
Art. 8. Zmiany tytułu własności, za wyłączeniem wypadków
przewidzianych w art. 2., dokonane z pominięciem lub niezgodnie
z decyzją właściwej władzy (art. 9) są nieważne. O nieważności
orzekają właściwe sądy na skutek powództwa właściwych urzędów
ziemskich. Prawa osób trzecich, nabyte w dobrej wierze, będą
zachowane.
Art. 9. Udzielenie zezwoleń oraz inne czynności władzy
państwowej, przewidziane w niniejszych przepisach, należą do
okręgowych urzędów ziemskich, które w postępowaniu swem
stosować się będą do „Przepisów Tymczasowych o Urzędach
Ziemskich” z dnia 11 października 1918 r. (Dz. Praw № 11 poz. 22).
Na podstawie tychże przepisów strony będą mogły zaskarżać decyzje
urzędów ziemskich, powzięte na mocy niniejszego rozporządzenia.
Art. 10. Gdzie nie zostały wprowadzone urzędy ziemskie,
uprawnienia nadane im przez niniejsze rozporządzenie będą
aż do chwili ich utworzenia wykonywane w pierwszej instancji
w b. zaborze austrjackim przez Krajowe Komisje obrotu ziemią,
utworzone na podstawie rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 1915 r.
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(Dz. Praw P. Austr. № 234) przyczem kompetencja tych Komisji
odpowiednio się rozszerza, zaś w b. zaborze pruskim przez Urząd
Osadniczy, a w drugiej instancji w obu zaborach przez Główną
Komisję Ziemską w Warszawie.
Art. 11. Wydanie przepisów wykonawczych do niniejszego
rozporządzenia poleca się Prezesowi Głównego Urzędu Ziemskiego
i Ministrowi Sprawiedliwości.
Art. 12. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą
na terytorjum całej Rzeczypospolitej z dniem 14 września 1919 r.
Prezydent Ministrów:
w z. L. Biliński
Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych:
w z. Z. Chmielewski
Minister Sprawiedliwości:
w z. Z. Śmiarowski
Prezes Głównego Urzędu Ziemskiego:
Stelczyk
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2. Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia
6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej
(Dz.U. RP 1944, nr 4, poz. 17).

Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia
1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy
(Dz.U. RP Nr 1, poz. 3) Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
postanawia a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza,
co następuje:
Art. 1. (1) Reforma rolna w Polsce jest koniecznością państwową
i gospodarczą i będzie zrealizowana przy udziale czynnika
społecznego zgodnie z zasadami Manifestu Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego.
Ustrój rolny w Polsce oparty będzie na silnych, zdrowych
i zdolnych do wydatnej produkcji gospodarstwach, stanowiących
prywatną własność ich posiadaczy.
Wobec tego, że znaczna, część Polski pozostaje jeszcze pod
okupacją, w obecnej chwili nastąpić może jedynie częściowy nadział
ziemi w rozmiarach zapasu ziemi na terytoriach już wyzwolonych.
(2) Przeprowadzenie reformy rolnej obejmuje:
a) upełnorolnienie istniejących gospodarstw o powierzchni niżej
pięciu hektarów użytków rolnych;
b) tworzenie nowych samodzielnych gospodarstw rolnych dla
bezrolnych, robotników i pracowników rolnych oraz drobnych
dzierżawców;
c) tworzenie w pobliżu miast i ośrodków przemysłowych
gospodarstw dla produkcji ogrodniczo-warzywniczej, kolonii
i ogródków działkowych robotniczych, urzędniczych
i rzemieślniczych;
d) zarezerwowanie odpowiednich terenów dla szkół oraz
poddanych zarządowi państwowemu lub samorządowemu
ośrodków dla podniesienia kultury rolnej, wytwórczości
nasiennej hodowlanej oraz przemysłu rolnego.
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Art. 2. (1) Na cele reformy rolnej przeznaczone będą
nieruchomości ziemskie o charakterze rolniczym:
a) stanowiące własność Skarbu Państwa z jakiegokolwiek tytułu;
b) będące własnością obywateli Rzeszy Niemieckiej i obywateli
polskich narodowości niemieckiej;
c) będące własnością osób skazanych prawomocnie za zdradę
stanu, za pomoc udzieloną okupantom ze szkodą dla Państwa
lub miejscowej ludności, względnie za inne przestępstwa
przewidziane w dekrecie Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego z dnia 12 września 1944 r. (Dz.U. RP Nr 4,
poz. 16).
d) skonfiskowane z jakichkolwiek innych prawnych przyczyn;
e) stanowiące własność albo współwłasność osób fizycznych lub
prawnych, jeżeli ich rozmiar łączny przekracza bądź 100 ha
powierzchni ogólnej, bądź 50 ha użytków rolnych, a na terenie
województw poznańskiego, pomorskiego i śląskiego, jeśli ich
rozmiar łączny przekracza 100 ha powierzchni ogólnej,
niezależnie od wielkości użytków rolnych tej powierzchni.
O położeniu prawnym nieruchomości ziemskich, należących
do kościoła katolickiego lub gmin wyznaniowych innych wyznań,
orzeknie Sejm Ustawodawczy.
Wszystkie nieruchomości ziemskie wymienione w punktach b, c, d
i e części pierwszej niniejszego artykułu przechodzą bezzwłocznie
bez żadnego wynagrodzenia w całości na własność Skarbu Państwa
z przeznaczeniem na cele wskazane w art. 1-ym część druga.
(2) Rodzina podzielona co do praw majątkowych prawnie
i fizycznie przed dniem 1 września 1939 r. nie będzie uważana
za jednostkę w rozumieniu części 1, p. e niniejszego artykułu.
(3) Podziałem prawnym w rozumieniu części 2-ej art. 2 jest podział
na podstawie wyroku sądowego, ugody sądowej, aktu sporządzonego
przed notariuszem zgodnie z zezwoleniem właściwej władzy
ziemskiej, chociaż wpis o podziale w wykazie hipotecznym
nieruchomości nie nastąpił z powodu wybuchu wojny.
Art. 3. (1) Dla zrealizowania przebudowy ustroju rolnego tworzy
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się Państwowy Fundusz Ziemi, którym zarządza Kierownik Resortu
Rolnictwa i Reform Rolnych.
(2) Państwowy Fundusz Ziemi tworzą:
a) aktywa dotychczasowego Funduszu Obrotowego Reformy
Rolnej, powołanego ustawą z dnia 9 marca 1932 r. (Dz.U. RP
Nr 40, poz. 364 z 1934 r.);
b) należności i wpływy z tytułu
z przebudową ustroju rolnego;

czynności,

związanych

c) nieruchomości ziemskie przejęte na cele reformy rolnej (art. 2);
d) należności i wpływy z administracji nieruchomości (p. c.);
e) należności i wpływy z tytułu zbycia nieruchomości (art. 2)
przejętych na cele reformy rolnej;
f) oprocentowanie gotowizny Państwowego Funduszu Ziemi;
g) dotacje Skarbu Państwa;
h) inne wpływy.
Art. 4. (1) Kierownik Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych może
powierzyć administrowanie Państwowego Funduszu Ziemi
Państwowemu Bankowi Rolnemu w zakresie i na zasadach przez
siebie ustalonych, z wyjątkiem bezpośredniej administracji
nieruchomości (art. 3 część 2 punkt c).
(2) Obrót pieniężny Państwowego Funduszu Ziemi wykonywany
będzie za pośrednictwem Państwowego Banku Rolnego.
Art. 5. Z Państwowego Funduszu Ziemi pokrywane będą wszelkie
wydatki, związane z przeprowadzeniem reformy rolnej oraz udzielane
będą pożyczki na urządzenia gospodarstwa oraz na inwestycje.
Art. 6. Kierownik Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych obejmie
do 25-go września 1944 r. zarząd państwowy nad nieruchomościami
ziemskimi, wymienionymi w art. 2 wraz z budynkami i całym
inwentarzem żywym i martwym oraz znajdującymi się na tych
nieruchomościach przedsiębiorstwami przemysłu rolnego.
Art. 7. Powiatowe urzędy ziemskie sporządzają po tym objęciu,
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do dnia 10-go października 1944 r. dokładny spis objętych
nieruchomości i przeprowadzają ich oszacowanie przy współudziale
delegatów powiatowej komisji ziemskiej. W braku danych
katastralnych lub innych danych urzędowych co do powierzchni
przejętych
nieruchomości
ziemskich
należy
bezzwłocznie
przedsięwziąć pomiar przejętych obszarów.
Art. 8. (1) Dla współdziałania z organami państwowymi przy
przeprowadzeniu reformy rolnej tworzy się gminne komisje reformy
rolnej.
(2) Gminne komisje reformy rolnej składają się z członków
wybranych przez wszystkich obywateli gminy – właścicieli
gospodarstw poniżej 5 ha, drobnych dzierżawców oraz robotników
i pracowników rolnych.
(3) Wybory przeprowadzane są gromadami, przyczym każda
gromada wybiera 2-ch delegatów do gminnej komisji reformy rolnej.
(4) W gminnej komisji reformy rolnej przewodniczy delegat
gminnej rady narodowej.
(5) Na terytorium wyzwolonym przed 1 września 1944 r. wybory
gminnych komisji reformy rolnej, powinny zostać zakończone
nie później niż 20 września 1944 r.
Art. 9. (1) Gminne komisje reformy rolnej przeprowadzą do dnia
10 października 1944 r. dokładne spisy znajdujących się na ich terenie
gospodarstw o powierzchni niżej 5 ha użytków rolnych
przy wyszczególnieniu obszaru ogólnego, obszaru użytków rolnych,
budynków mieszkalnych i gospodarczych, inwentarza żywego
i martwego oraz wymienieniu liczby członków rodziny, pracujących
w danym gospodarstwie.
(2) W tym samym terminie gminne komisje reformy rolnej
sporządzą dokładne spisy pracowników i robotników rolnych,
przebywających na ich terenie oraz drobnych dzierżawców rolnych –
przy uwidocznieniu ilości członków rodziny.
Art. 10. (1) Po przeprowadzeniu czynności, wymienionych w art. 7
i 9 powiatowy urząd ziemski rozpatrzy sprawy wszystkich obiektów
parcelowanych, położonych na jego terenie. Ustalenia planu podziału
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dla każdego z tych obiektów i sporządzenia wykazu nabywców
poszczególnych parcel dokona kierownik powiatowego urzędu
ziemskiego w terminie do 25-go października 1944 r. przy
współudziale z głosem stanowczym zasiadających w gminnej komisji
reformy rolnej delegatów zainteresowanych gromad. Należy przytym
mieć na uwadze, że pierwszeństwo z pośród uprawnionych
kandydatów przysługuje żołnierzom Wojska Polskiego, inwalidom
obecnej wojny i uczestnikom partyzanckich walk z Niemcami
o Polskę demokratyczną. Wyłączeni natomiast będą od korzystania
z dobrodziejstw reformy rolnej ci, którzy uchylili się lub uchylają się
od dopełnienia zasadniczych obowiązków wobec Państwa
lub wysługiwali się okupantowi.
Wykazy te powiatowy urząd ziemski ogłosi na piśmie w gmachu
powiatowego urzędu ziemskiego i we właściwej gminie.
(2) Ogłoszenie to winno być umieszczone na widocznym miejscu
dla publicznych obwieszczeń i pozostawać przez dni 5.
(3) W ciągu następnych dni pięciu, licząc od końca terminu
przewidzianego w części 2, zainteresowani nieuwzględnieni
w projekcie podziału lub uwzględnieni w niedostatecznej mierze,
mogą wnieść zażalenie na ten projekt do powiatowego urzędu
ziemskiego, który cały operat parcelacyjny wraz ze skargami i swym
wnioskiem przekaże bezzwłocznie do decyzji wojewódzkiemu
urzędowi ziemskiemu. Wojewódzki urząd ziemski przy współudziale
wojewódzkiej komisji ziemskiej wyda ostateczne orzeczenie do dnia
20 listopada 1944 r.
(4) Zażalenia wniesione po terminach przewidzianych w części 3-ej
niniejszego artykułu rozpatrzeniu nie podlegają.
Art. 11. (1) Po nadejściu orzeczenia wojewódzkiego urzędu
ziemskiego (art. 10 część 3-cia) powiatowy urząd ziemski wyda
ostateczne orzeczenie w sprawie parcelowanych obiektów i w terminie
do 20-go grudnia 1944 r. wprowadzi nabywców w posiadanie
nabytych parcel i przeniesie na nich tytuł własności.
(2) Orzeczenie określone w części 1-ej stanowi tytuł formalnoprawny nabycia nieruchomości oraz do dokonania odpowiednich
wpisów w księgach hipotecznych (gruntowych).
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Art. 12. Inwentarz żywy i martwy przejęty z gospodarstw
parcelowanych zostanie rozdzielony między gospodarstwa
nowoutworzone dla bezrolnych. Podziału inwentarza dokonują
na wniosek gminnych komisji reformy rolnej powiatowe urzędy
ziemskie, nie później niż w dwa tygodnie po rozparcelowaniu
majątku.
Art. 13. (1) Obszar nowoutworzonych gospodarstw, jak również
obszar, do którego mają być powiększone gospodarstwa karłowate,
winien być uzależniony od jakości gleby i stosunku miejscowego
zapotrzebowania ziemi do będącego do dyspozycji zapasu ziemi,
przyczym wszyscy uprawnieni do korzystania z reformy rolnej
otrzymają nadziały w granicach powiatu.
(2) Obszar ten dla gospodarstw rolnych nie może być większy
od 5 ha ziemi średniej jakości, a dla gospodarstw ogrodniczowarzywniczych nie może przekraczać 2 ha, dla parcel rzemieślniczowiejskich nie może przekraczać 2 ha, a dla parcel robotniczych
itp. ¼ ha.
Art. 14. (1) Gospodarstwa utworzone na podstawie niniejszego
dekretu nie mogą być w całości lub w części dzielone, sprzedawane,
wydzierżawiane i zastawiane.
(2) W wyjątkowych wypadkach szczególnie zasługujących
na uwzględnienie, zezwoleń na czynności wymienione w części 1-ej
udzielają powiatowe urzędy ziemskie.
Art. 15. (1) Cenę na ziemię dla nabywców ustala się równą
przeciętnemu rocznemu urodzajowi z danego obszaru ziemi.
Jako przeciętny urodzaj przyjmuje się dla ziemi 3-ej klasy,
(rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia
16 marca 1935 r. w sprawie szacowania nieruchomości ziemskich
przymusowo wykupywanych przy przeprowadzeniu reformy rolnej –
Dz.U. RP Nr 19 z 1931 r. poz. 107), 15 centnarów metrycznych żyta.
Nabywcy mogą płacić w naturze żytem albo w gotówce podług ceny
żyta na wolnym rynku. Na rok gospodarczy 1944/5 przyjmuje się cenę
zł 400 za centnar żyta.
(2) Nowonabywcy wpłacają w gotówce lub naturze 10% ceny
kupna. Spłata reszty ceny kupna zostaje rozłożona dla małorolnych
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na 10 lat, dla bezrolnych na 20 lat.
(3) Bezrolni mogą uzyskać od powiatowego urzędu ziemskiego,
na wniosek gminnej komisji reformy rolnej, odroczenie pierwszej
wpłaty na czas do lat trzech.
Art. 16. Przy wypracowaniu planu podziału pewna część ziemi
zostaje niepodzielona dla utrzymania wzorowych gospodarstw
w interesie podniesienia poziomu gospodarki rolnej, dla szkół
rolniczych i powszechnych oraz innych ważnych zadań użyteczności
publicznej.
Wykaz imienny majątków i części majątków, niepodlegających
podziałowi, ustali rozporządzenie Kierownika Resortu Rolnictwa
i Reform Rolnych, po wysłuchaniu opinii wojewódzkich rad
narodowych, w terminie do 10 października 1944 r.
Art. 17. Właściciele gospodarstw, które z braku dostatecznego
zapasu ziemi nie mogły otrzymać do 5-ciu ha użytków rolnych
średniej jakości lub zostać dopełnione do tej normy, zachowują prawo
do zamiany swego gospodarstwa na większe, odpowiadające ogólnopaństwowej normie 5 ha użytków rolnych średniej jakości. Prawo to
zostanie zrealizowane po uwolnieniu całości Polski i rozszerzeniu
zachodnich granic Rzeczypospolitej.
Art. 18. Obywatele polscy – rolnicy, którzy niezależnie od swojej
woli znajdują się poza granicami kraju, oraz żołnierze Wojska
Polskiego, których rodziny obecnie znajdują się poza granicami kraju,
będą uwzględnieni przy rozdziale ziemi po powrocie do kraju,
względnie po demobilizacji.
Art. 19. (1) Wywłaszczeni właściciele lub współwłaściciele
nieruchomości ziemskich wymienionych w art. 2 część 1-sza lit. e
mogą otrzymać samodzielne gospodarstwa rolne poza obrębem
wywłaszczonego majątku w ramach niniejszego dekretu, względnie
jeśli z tego prawa nie skorzystają, będzie wypłacane im zaopatrzenie
miesięczne w wysokości uposażenia urzędnika państwowego
VI grupy.
(2) Zaopatrzenie wymienione w części 1 art. 19 może być
podwyższone przez Kierownika Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych
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dla tych właścicieli lub współwłaścicieli, którzy się zasłużyli w walce
z okupantem lub szczególnie ucierpieli od okupanta.
Art. 20. Nabywca otrzymuje ziemię w stanie wolnym
od wszelkich długów i ciężarów. Sprawa odpowiedzialności Skarbu
Państwa za dotychczasowe obdłużenie hipoteczne będzie uregulowana
odrębnym dekretem.
Art. 21. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Z chwilą ogłoszenia niniejszego dekretu traci moc obowiązującą
ustawa z dnia 28 grudnia 1925 r. „o wykonaniu reformy rolnej“
(Dz.U. RP Nr 1, poz. 1 z 1926 r.) wraz z późniejszymi zmianami.
Art. 22. Wykonanie niniejszego dekretu
Kierownikowi Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych.

porucza

się

Przewodniczący Krajowej Rady Narodowej: Bolesław Bierut
Przewodniczący i Kierownik Resortu Spraw Zagranicznych Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego:
Edward Bolesław Osóbka-Morawski
Wiceprzewodniczący i Kierownik Resortu Rolnictwa i Reform
Rolnych: Andrzej Witos
Wiceprzewodnicząca: Wanda Wasilewska
Kierownik Resortu Obrony Narodowej:
Michał Rola-Żymierski generał broni
Zastępca Kierownika Resortu Obrony Narodowej:
Zygmunt Berling generał dywizji
Kierownik Resortu Administracji Publicznej:
Stanisław Kotek-Agroszewski
Kierownik Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów:
Jan Stefan Haneman
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Kierownik Resortu Sprawiedliwości: Jan Czechowski
Kierownik Resortu Bezpieczeństwa Publicznego:
Stanisław Radkiewicz
Kierownik Resortu Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia:
dr Bolesław Drobner
Kierownik Resortu Komunikacji Poczt i Telegrafu: inż. Jan Grubecki
Kierownik Resortu Odszkodowań Wojennych: dr Emil Sommerstein
Kierownik Resortu Oświaty: dr Stanisław Skrzeszewski
Kierownik Resortu Kultury i Sztuki: Wincenty Rzymowski
Kierownik Resortu Informacji i Propagandy: dr Stefan Jędrychowski
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3. Dekret z dnia 17 stycznia 1945 r. w sprawie zmiany
dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej
(Dz.U. RP 1945, nr 3, poz. 9).

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie
wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz.U. RP Nr 1, poz. 1) Rada
Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej
zatwierdza, co następuje:
Art. 1. W dekrecie Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy
rolnej (Dz.U. RP Nr 4, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:
1. zdanie trzecie ust. (1) art. 1 – skreśla się.
2. pkt a) ust. (2) art. 1-go otrzymuje brzmienie:
„a) upełnorolnienie istniejących gospodarstw
małorolnych i średniorolnych”;

karłowatych,

3. pkt c) ust. (2) art. 1-go – skreśla się część zdania od wyrazu
„kolonii” aż do końca;
4. po punkcie d) ust. (2) art. 1-go wprowadza się nowy punkt e),
w następującym brzmieniu:
„e) zarezerwowanie odpowiednich terenów pod rozbudowę
miast, kolonii mieszkaniowych i ogródków działkowych
oraz terenów na potrzeby wojskowe, komunikacji publicznej
lub melioracji”;
5. W art. 2 ust. (1) zdanie 1 – skreśla się wyrazy:
„o charakterze rolniczym”;
6. pkt b) ust. (1) art. 2 otrzymuje brzmienie:
„b) będące własnością obywateli Rzeszy Niemieckiej
nie-Polaków i obywateli polskich narodowości niemieckiej”;
7. w punkcie c) ust. (1) art. 2 po wyrazach:
„zdradę stanu” dodaje się wyrazy „za dezercję lub uchylanie się
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od służby wojskowej” oraz w końcu tegoż punktu dodaje się dalsze
zdanie o treści:
„oraz w dekrecie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
z dnia 30 października 1944 r. o ochronie Państwa (Dz.U. RP Nr 10,
poz. 50)”;
8. ust. (2) art. 2 otrzymuje brzmienie:
„(2) nieważne są wszelkie prawne lub fizyczne działy
nieruchomości ziemskich wymienionych w art. 2 ust. (1) pkt e),
dokonane po dniu 1 września 1939 r.”;
9. ust. (3) art. 2 skreśla się;
10. w art. 6 wyrazy „do 25 września 1944 r.” zastępuje się
wyrazem „niezwłocznie”;
11. art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7. Delegowani przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych
pełnomocnicy, po objęciu zarządu (art. 6) sporządzają przy
współudziale komitetów folwarcznych dokładny spis objętych
nieruchomości wraz z inwentarzem, dokonują zabezpieczenia tychże
oraz usuwają w terminie 3-dniowym dotychczasowych właścicieli”;
12. art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. (1) Dla współdziałania z organami państwowymi
i fachowymi przy przeprowadzaniu reformy rolnej powołuje się
wojewódzkich, powiatowych i gminnych pełnomocników, gminne
komisje reformy rolnej oraz komisje podziału ziemi.
(2) Pełnomocników wojewódzkich oraz ich zastępców mianuje
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych.
(3) Minister Rolnictwa i Reform Rolnych ustali w rozporządzeniu wykonawczym sposób powołania pełnomocników powiatowych i gminnych, gminnych komisyj reformy rolnej i komisyj
podziału ziemi oraz zakres ich działania”;
13. art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. Gminne komisje reformy rolnej przeprowadzą
niezwłocznie po ich powołaniu spisy uprawnionych do korzystania
z reformy rolnej na podstawie art. 1 ust. (2) pkt a) i b).”;
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14. art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. (1) Po przeprowadzeniu czynności wymienionych
w art. 7 i 9 powiatowy pełnomocnik do wykonania reformy rolnej
dokona przy współudziale fachowych czynników, delegowanych
przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych oraz gminnych
pełnomocników reformy rolnej faktycznego podziału ziemi.
(2) Pierwszeństwo do korzystania z reformy rolnej spośród
uprawnionych kandydatów przysługuje żołnierzom Wojska Polskiego,
inwalidom obecnej wojny oraz uczestnikom walk o Polskę
demokratyczną.
(3) Wyłączone od korzystania z reformy rolnej są osoby,
skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, wymienione
w dekretach powołanych w art. 2 ust. (1) pkt c).
(4) Minister Rolnictwa i Reform Rolnych określi w rozporządzeniu wykonawczym czynności formalno-prawne, jakich należy
dopełnić w związku z dokonanym podziałem ziemi”;
15. art. 11 skreśla się;
16. art. 12 otrzymuje brzmienie:
„Art. 12. (1) Inwentarz żywy i martwy, przejęty z gospodarstw
parcelowanych, zostanie rozdzielony między nowoutworzone
gospodarstwa dla bezrolnych po uprzednim zaspokojeniu potrzeb
gospodarstw, wyłączonych na podstawie art. 16. Podziałowi
nie podlega żywy inwentarz zarodowy oraz część inwentarza
martwego, która nie może być racjonalnie wykorzystana
w nowoutworzonych gospodarstwach jednostkowych.
(2) Podziału dokonają gminne komisje reformy rolnej”;
17. w art. 13 ust. (1) po wyrazie „karłowate” dodaje się wyrazy
„małorolne i średniorolne” oraz skreśla się część zdania od wyrazów
„przy czym” aż do końca, zaś ust. (2) otrzymuje brzmienie
następujące:
„(2) obszar ten dla gospodarstw nowoutworzonych w zasadzie
nie może wynosić więcej niż 5 ha ziemi średniej jakości,
a dla gospodarstw ogrodniczo-warzywniczych nie może przekraczać
2 ha”;
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18. art. 14 otrzymuje brzmienie:
„Art. 14. (1). Gospodarstwa utworzone na podstawie niniejszego
dekretu nie mogą być w całości lub w części dzielone, sprzedawane,
wydzierżawiane i zastawiane.
(2) W wyjątkowych wypadkach, szczególnie zasługujących
na uwzględnienie, zezwoleń na czynności wymienione w ust. (1)
udzielają gminne rady narodowe.
(3) Uchwała gminnej rady narodowej w tym przedmiocie
wymaga zatwierdzenia przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej
wyższego stopnia”;
19. w art. 15 ust. (2) po wyrazie „małorolnych” wstawia się
wyrazy „i średniorolnych”;
20. ust. (3) art 15-go otrzymuje brzmienie:
„(3) Nowonabywcy mogą uzyskać w wypadkach zasługujących
na uwzględnienie odroczenie pierwszej wpłaty na lat trzy. Odroczenie
udziela Powiatowy Urząd Ziemski”;
21. w art. 16, zdanie pierwsze po wyrazie „powszechnych”
dodaje się wyrazy „dla rozbudowy miast” oraz w zdaniu drugim
skreśla się wyrazy „w terminie do 10 października 1944 r.”;
22. art. 17 skreśla się;
23. w art. 19 ust. (1) wyrazy: „poza obrębem wywłaszczonego
majątku” zastępuje się wyrazami: „poza obrębem powiatu, w którym
znajduje się wywłaszczony majątek”;
24. w art. 19 ust. (2) wyrazy: „z okupantem lub szczególnie
ucierpieli od okupanta” zastępuje się wyrazami: „o Polskę
demokratyczną”;
25. w art. 21 część 2 wyrazy: „z chwilą ogłoszenia niniejszego
dekretu” zastępuje się wyrazem „jednocześnie”.
Art. 2. Upoważnia się Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych
do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
jednolitego tekstu dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. RP Nr 4, poz. 17) z uwzględnieniem
zmian, wynikających z przepisów, wydanych do dnia ogłoszenia
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jednolitego tekstu z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów
i ustępów.
Art. 3. Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi
Rolnictwa i Reform Rolnych.
Art. 4. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezydent Krajowej Rady Narodowej: Bolesław Bierut
Prezes Rady Ministrów: Edward Osóbka-Morawski
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: Edward Bertold
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4. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych
18 stycznia 1945 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy
(Dz.U. RP 1945, nr 3, poz. 13).

z dnia
tekstu
z dnia
rolnej

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 17 stycznia 1945 r.,
w sprawie zmiany dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy
rolnej (Dz.U. RP Nr 3, poz. 9) ogłaszam, w załączeniu do obwieszczenia niniejszego, jednolity tekst dekretu Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. RP Nr 4, poz. 17) z uwzględnieniem
zmian, wynikających z przepisów wydanych do dnia ogłoszenia
jednolitego tekstu oraz z dekretu z dnia 17 stycznia 1945 r. (Dz.U. RP
Nr 3, poz. 9).
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
Edward Bertold
Załącznik do obwieszczenia
Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych
z dnia 18 stycznia 1945 r. (poz. 13).

Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego
z dnia 6 września 1944 r.,
o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia
15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów
z mocą ustawy (Dz.U. RP Nr 1, poz. 3) Polski Komitet Wyzwolenia
Narodowego postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej
zatwierdza, co następuje:
Art. 1. (1) Reforma Rolna w Polsce jest koniecznością
państwową i gospodarczą i będzie zrealizowana przy udziale
Czynnika społecznego, zgodnie z zasadami Manifestu Polskiego
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Komitetu Wyzwolenia Narodowego.
Ustrój rolny w Polsce oparty będzie na silnych, zdrowych
i zdolnych do wydatnej produkcji gospodarstwach, stanowiących
prywatną własność ich posiadaczy.
(2) Przeprowadzenie reformy rolnej obejmuje:
a) upełnorolnienie istniejących
małorolnych i średniorolnych,

gospodarstw

karłowatych,

b) tworzenie nowych samodzielnych gospodarstw rolnych
dla bezrolnych, robotników i pracowników rolnych oraz
drobnych dzierżawców,
c) tworzenie w pobliżu miast i ośrodków przemysłowych
gospodarstw dla produkcji ogrodniczo-warzywniczej,
d) zarezerwowanie odpowiednich terenów dla szkół oraz
poddanych zarządowi państwowemu lub samorządowemu
ośrodków dla podniesienia kultury rolnej, wytwórczości
nasiennej, hodowlanej oraz przemysłu rolnego,
e) zarezerwowanie odpowiednich terenów pod rozbudowę
miast, kolonii mieszkaniowych i ogródków działkowych
oraz terenów na potrzeby wojskowe, komunikacji publicznej
lub melioracji.
Art. 2. (1) Na cele reformy rolnej przeznaczone będą
nieruchomości ziemskie:
a) stanowiące własność Skarbu Państwa z jakiegokolwiek
tytułu,
b) będące własnością obywateli Rzeszy Niemieckiej,
nie-Polaków i obywateli polskich narodowości niemieckiej,
c) będące własnością osób skazanych prawomocnie za zdradę
stanu, za dezercję lub uchylanie się od służby wojskowej,
za pomoc udzieloną okupantom ze szkodą dla Państwa
lub miejscowej ludności, względnie za inne przestępstwa,
przewidziane w dekrecie Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 r. (Dz.U. RP Nr 4, poz.
16) oraz w dekrecie Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego z dnia 30 października 1944 r. o ochronie
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Państwa (Dz.U. RP Nr 10, poz. 50),
d) skonfiskowane z jakichkolwiek, innych prawnych przyczyn,
e) stanowiące własność albo współwłasność osób fizycznych
lub prawnych, jeżeli ich rozmiar łączny przekracza bądź
100 ha powierzchni ogólnej, bądź 50 ha użytków rolnych,
a na terenie województw poznańskiego, pomorskiego
i śląskiego, jeśli ich rozmiar łączny przekracza 100 ha
powierzchni ogólnej, niezależnie od wielkości użytków
rolnych tej powierzchni.
O położeniu prawnym nieruchomości ziemskich, należących
do kościoła katolickiego lub gmin wyznaniowych innych wyznań,
orzeknie Sejm Ustawodawczy.
Wszystkie nieruchomości ziemskie, wymienione w punktach
b, c, d i e, części pierwszej niniejszego artykułu przechodzą
bezzwłocznie, bez żadnego wynagrodzenia w całości, na własność
Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele, wskazane w art. 1, część
druga.
(2) Nieważne są wszystkie prawne lub fizyczne działy
nieruchomości ziemskich, wymienionych w art. 2-im ust. (1) pkt e),
dokonane po dniu 1 września 1939 r.
Art. 3. (1) Dla zrealizowania przebudowy ustroju rolnego
tworzy się Państwowy Fundusz Ziemi, którym zarządza Minister
Rolnictwa i Reform Rolnych.
(2) Państwowy Fundusz Ziemi tworzą:
a) aktywa dotychczasowego Funduszu Obrotowego Reformy
Rolnej, powołanego ustawą z dnia 9 marca 1932 r.
(Dz.U. RP Nr 40, poz. 364 z 1934 r.),
b) należności i wpływy z tytułu czynności, związanych
z przebudową ustroju rolnego,
c) nieruchomości ziemskie, przejęte na cele reformy rolnej
(art. 2),
d) należności i wpływy z administracji nieruchomości (pkt c),
e) należności i wpływy z tytułu zbycia nieruchomości (art. 2)
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przejętych na cele reformy rolnej,
f) oprocentowanie gotowizny Państwowego Funduszu Ziemi,
g) dotacje Skarbu Państwa,
h) inne wpływy.
Art. 4. (1) Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może
powierzyć administrowanie Państwowego Funduszu Ziemi
Państwowemu Bankowi Rolnemu w zakresie i na zasadach przez
siebie ustalonych z wyjątkiem bezpośredniej administracji
nieruchomości (art. 3, część druga pkt c).
(2) Obrót pieniężny Państwowego Funduszu Ziemi
wykonywany będzie za pośrednictwem Państwowego Banku Rolnego.
Art. 5. Z Państwowego Funduszu Ziemi pokrywane będą
wszelkie wydatki, związane z przeprowadzeniem reformy rolnej
oraz udzielane będą pożyczki na urządzenia gospodarstwa oraz
na inwestycje.
Art. 6. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych obejmie
niezwłocznie zarząd państwowy nad nieruchomościami ziemskimi,
wymienionymi w art. 2 wraz z budynkami i całym inwentarzem
żywym i martwym oraz znajdującymi się na tych nieruchomościach
przedsiębiorstwami przemysłu rolnego.
Art. 7. Delegowani przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych
pełnomocnicy po objęciu zarządu (art. 6) sporządzają przy
współudziale komitetów folwarcznych dokładny spis objętych
nieruchomości wraz z inwentarzem, dokonują zabezpieczenia tychże
oraz usuwają w terminie trzydniowym dotychczasowych właścicieli.
Art. 8. (1) Dla współdziałania z organami państwowymi
i fachowymi przy przeprowadzaniu reformy rolnej powołuje się
wojewódzkich, powiatowych i gminnych pełnomocników, gminne
komisje reformy rolnej oraz komisje podziału ziemi.
(2) Pełnomocników wojewódzkich oraz ich zastępców mianuje
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych.
(3) Minister Rolnictwa i Reform Rolnych ustali w rozporządzeniu wykonawczym sposób powołania pełnomocników powiatowych i gminnych, gminnych komisyj reformy rolnej i komisyj
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podziału ziemi oraz zakres ich działania.
Art. 9. Gminne komisje reformy rolnej przeprowadzą
niezwłocznie po ich powołaniu spisy uprawnionych do korzystania
z reformy rolnej na podstawie art. 1 ust. (2) pkt a) i b).
Art. 10. (1) Po przeprowadzeniu czynności wymienionych
w art. 7 i 9 powiatowy pełnomocnik do wykonania reformy rolnej
dokona przy współudziale fachowych czynników, delegowanych
przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych oraz gminnych
pełnomocników reformy rolnej faktycznego podziału ziemi.
(2) Pierwszeństwo do korzystania z reformy rolnej spośród
uprawnionych kandydatów przysługuje żołnierzom Wojska Polskiego,
inwalidom obecnej wojny oraz uczestnikom partyzanckich walk
o Polskę demokratyczną.
(3) Wyłączone od korzystania z reformy rolnej są osoby skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, wymienione w dekretach
powołanych w art. 2 ust. (1), pkt c).
(4) Minister Rolnictwa i Reform Rolnych określi w rozporządzeniu wykonawczym czynności formalno-prawne, jakich należy
dopełnić w związku z dokonanym podziałem ziemi.
Art. 11. (1) Inwentarz żywy i martwy, przejęty z gospodarstw
parcelowanych zostanie rozdzielony między nowoutworzone
gospodarstwa dla bezrolnych po uprzednim zaspokojeniu potrzeb
gospodarstw, wyłączonych na podstawie art. 15. Podziałowi nie
podlega żywy inwentarz zarodowy oraz część inwentarza martwego,
która nie może być racjonalnie wykorzystana w nowoutworzonych
gospodarstwach jednostkowych.
(2) Podziału dokonają gminne komisje reformy rolnej.
Art. 12. (1) Obszar nowoutworzonych gospodarstw, jak również
obszar, do którego mają być powiększone gospodarstwa karłowate,
małorolne i średniorolne, winien być uzależniony od jakości gleby
i stosunku miejscowego zapotrzebowania ziemi do będącego
do dyspozycji zapasu ziemi.
(2) Obszar ten dla gospodarstw nowoutworzonych w zasadzie
nie może wynosić więcej niż 5 ha ziemi średniej jakości, a dla
gospodarstw ogrodniczo-warzywniczych nie może przekraczać 2 ha.
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Art. 13. (1) Gospodarstwa utworzone na podstawie niniejszego
dekretu nie mogą być w całości lub w części dzielone, sprzedawane,
wydzierżawiane i zastawiane.
(2) W wyjątkowych wypadkach, szczególnie zasługujących
na uwzględnienie, zezwoleń na czynności wymienione w ust. (1),
udzielają gminne rady narodowe.
(3) Uchwała gminnej rady narodowej w tym przedmiocie
wymaga zatwierdzenia przez prezydium rady narodowej wyższego
stopnia.
Art. 14. (1) Cenę za ziemię dla nabywców ustala się równą
przeciętnemu rocznemu urodzajowi z danego obszaru ziemi.
Jako przeciętny urodzaj przyjmuje się dla ziemi trzeciej klasy
(rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia
16 marca 1935 r. w sprawie szacowania nieruchomości ziemskich
przymusowo wykupywanych przy przeprowadzeniu reformy rolnej –
Dz.U. RP Nr 19 z 1935 r., poz. 107), 15 centnarów metrycznych żyta.
Nabywcy mogą płacić w naturze żytem albo w gotówce podług ceny
żyta na wolnym rynku. Na rok gospodarczy 1944/45 przyjmuje się
cenę złotych 400,– za centnar żyta.
(2) Nowonabywcy wpłacają w gotówce lub w naturze 10% ceny
kupna. Spłata reszty ceny kupna zostaje rozłożona dla małorolnych
i średniorolnych na 10 lat, dla bezrolnych na 20 lat.
a) (3) Nowonabywcy mogą uzyskać w wypadkach
zasługujących na uwzględnienie odroczenie pierwszej wpłaty na lat
trzy. Odroczenia udziela powiatowy urząd ziemski.
Art. 15. Przy wypracowaniu planu podziału pewna część ziemi
zostaje niepodzielona dla utrzymania wzorowych gospodarstw
w interesie podniesienia poziomu gospodarki rolnej, dla szkół
rolniczych i powszechnych, dla rozbudowy miast i innych ważnych
zadań użyteczności publicznej.
Wykaz imienny majątków i części majątków, niepodlegających
podziałowi, ustali rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform
Rolnych po wysłuchaniu opinii wojewódzkich rad narodowych.
Art. 16. Obywatele polscy – rolnicy, którzy niezależnie od swej
woli znajdują się poza granicami kraju oraz żołnierze Wojska
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Polskiego, których rodziny obecnie znajdują się poza granicami kraju,
będą uwzględnieni przy rozdziale ziemi po powrocie do kraju
względnie po demobilizacji.
Art. 17. (1) Wywłaszczeni właściciele lub współwłaściciele
nieruchomości ziemskich, wymienionych w art. 2-im, część pierwsza
lit. e) mogą otrzymać samodzielne gospodarstwa rolne poza obrębem
powiatu, w którym znajduje się wywłaszczony majątek, w ramach
niniejszego dekretu, względnie jeśli z tego prawa nie skorzystają,
będzie wypłacane im zaopatrzenie miesięczne w wysokości
uposażenia urzędnika państwowego VI grupy.
(2) Zaopatrzenie wymienione w części pierwszej art. 17 może
być podwyższone przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych
dla tych właścicieli lub współwłaścicieli, którzy zasłużyli się w walce
o Polskę demokratyczną.
Art. 18. Nabywca otrzymuje ziemię w stanie wolnym
od wszelkich długów i ciężarów. Sprawa odpowiedzialności Skarbu
Państwa za dotychczasowe obdłużenie hipoteczne będzie uregulowana
odrębnym dekretem.
Art. 19. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Jednocześnie traci moc obowiązującą ustawa z dnia 28 grudnia
1925 r., o wykonaniu reformy rolnej (Dz.U. RP Nr 1, poz. 1 z 1926 r.)
wraz z późniejszymi zmianami.
Art. 20. Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi
Rolnictwa i Reform Rolnych.
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5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia
1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. RP 1945, nr 10,
poz. 51).

Na podstawie art. 8 i 20 dekretu Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r., o przeprowadzeniu reformy rolnej, w brzmieniu obwieszczenia Ministra
Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 stycznia 1915 r. (Dz.U. RP
Nr 3, poz. 13), zarządzam, co następuje:
§ 1. Przytoczone w przepisach rozporządzenia niniejszego
artykuły odnoszą się do dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy
rolnej (Dz.U. RP Nr 3, poz. 13, z 1945 r.), paragrafy zaś dotyczą
niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Za gospodarstwa karłowate uważa się gospodarstwa
o powierzchni poniżej 2 ha, za gospodarstwa małorolne gospodarstwa
od 2–5 ha, za gospodarstwa zaś średniorolne, uprawnione
do korzystania z reformy rolnej uważa się gospodarstwa od 5–10 ha
użytków rolnych, których posiadacze obarczeni są liczną rodziną.
§ 3. Za bezrolnych robotników i pracowników rolnych oraz
drobnych dzierżawców uważa się osoby, które prowadzą samodzielne
gospodarstwa, a praca na roli stanowi ich zawód i główne źródło
utrzymania.
§ 4. Za użytki rolne uważa się grunty orne, łąki, pastwiska,
ogrody warzywne i owocowe.
§ 5. (1) Orzekanie w sprawach, czy dana nieruchomość podpada
pod działanie przepisów art. 2 ust. (1) pkt e) należy w I instancji
do kompetencji wojewódzkich urzędów ziemskich.
(2) Od decyzji wojewódzkiego urzędu ziemskiego służy stronom
prawo odwołania za pośrednictwem tegoż urzędu w ciągu dni 7, licząc
od dnia następnego po doręczeniu decyzji, do Ministra Rolnictwa
i Reform Rolnych.
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§ 6. Strona, ubiegająca się o uznanie, że dana nieruchomość
jest wyłączona spod działania postanowień zawartych w art. 2 ust. (1)
pkt e), winna przedłożyć wojewódzkiemu urzędowi ziemskiemu
dowody, stwierdzające dokładny obszar tej nieruchomości
z wyszczególnieniem użytków każdego rodzaju, a w braku takich
dowodów zwrócić się do wojewódzkiego urzędu ziemskiego
o sporządzenie dowodów pomiarowych na swój koszt.
§ 7. Nie podpadają pod postanowienia zawarte w art. 2 ust. (1)
pkt e) grunty:
a) drobnych dzierżawców rolnych, do których ma zastosowanie
ustawa z dnia 18 marca 1932 r., o wykupie gruntów,
podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych
dzierżawców rolnych (Dz.U. RP Nr 30, poz. 307),
b) nabywców z parcelacji, o ile łączny obszar gruntów
stanowiących ich własność nie przekracza norm wskazanych
w art. 2 ust. (1) pkt e).
§ 8. Majątki przejmuje się wraz z wszelkimi aktywami. Długi
niehipotekowane nie obciążają Skarbu Państwa z wyjątkiem
należności za prace dokonane na rzecz majątku.
§ 9. Pełnomocnicy delegowani w myśl art. 7 powierzą
tymczasowy zarząd poszczególnych objektów, podlegających
parcelacji, fachowym siłom rolniczym, które przy pomocy komitetów
folwarcznych obejmą i zabezpieczą całość przejętego mienia.
§ 10. (1) Przejęcia majątków dokonują upoważnieni przez
Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych pełnomocnicy, wojewódzkie
lub powiatowe urzędy ziemskie.
(2) Przejęcie odbywa się przez protokólarny spis objętych
nieruchomości wraz z inwentarzem.
(3) Protokół sporządzić należy w 4 jednobrzmiących
egzemplarzach, podpisuje zaś go właściwy organ przejmujący
(ust. (1)), tymczasowy zarządca i przewodniczący komitetu
folwarcznego.
(4) Po zakończeniu czynności wskazanych w ust. (1) i (2)
protokóły z przejęcia majątku winny być bezzwłocznie przekazane:
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1) miejscowemu zarządowi majątku,
2) powiatowemu urzędowi ziemskiemu,
3) wojewódzkiemu urzędowi ziemskiemu.
4) Ministerstwu Rolnictwa i Reform Rolnych.
§ 11. (1) Przejęciu od właścicieli ziemskich nie podlegają:
a) przedmioty służące do osobistego użytku właściciela
przejmowanego majątku i członków jego rodziny jak np.
ubrania, obuwie, pościel, biżuteria, meble, naczynia
kuchenne i t. p., nie mające związku z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego oraz jeżeli nie posiadają wartości
naukowej, artystycznej lub muzealnej,
b) zapasy artykułów spiżarni domowej,
c) zwierzęta i ptaki pokojowe.
(2) Przejęciu od dzierżawców majątków ziemskich nie
podlegają:
a) wszelkie przedmioty stanowiące
dzierżawcy i jego rodziny,

osobistą

własność

b) inwentarz żywy i martwy stanowiący własność
dzierżawców, przy czym okoliczność ta musi być
udowodniona dokumentami,
c) część zbiorów z ostatniego roku gospodarczego niezbędna
do zaspokojenia potrzeb własnych dzierżawcy i jego rodziny
oraz należności za pracę robotników rolnych.
(3) W razie nieobecności właścicieli ziemskich lub dzierżawców
organa powołane do przejęcia majątków ziemskich zobowiązane są
do sporządzenia spisu oraz zabezpieczenia ich mienia nie
podlegającego przejęciu na rzecz Skarbu Państwa (ust. (1) i (2)).
§ 12. Wpis prawa własności na rzecz Skarbu Państwa
nieruchomości ziemskich wymienionych w art. 2, ust. (1) nastąpi na
wniosek właściwego wojewódzkiego urzędu ziemskiego.
§ 13. (1) Pełnomocników powiatowych dla spraw reformy rolnej
oraz ich zastępców mianuje Minister Rolnictwa i Reform Rolnych
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na wniosek
pełnomocnika wojewódzkiego,
przedstawiony
w porozumieniu z przewodniczącym wojewódzkiej rady narodowej.
(2) Pełnomocników gminnych mianuje pełnomocnik powiatowy
w porozumieniu z przewodniczącym powiatowej rady narodowej.
Pełnomocnikiem
oraz
zastępcą
pełnomocnika
(3)
(wojewódzkiego, powiatowego, gminnego) winna być mianowana
osoba obznajmiona ze strukturą rolną tych terenów, na które zostaje
delegowana.
§ 14. Zadaniem pełnomocników dla spraw reformy rolnej jest
zabezpieczenie majątków przejętych na cele reformy rolnej oraz
dbanie o szybkie i prawidłowe jej wykonanie.
§ 15. Gminna komisja reformy rolnej składa się z gminnego
pełnomocnika reformy rolnej jako przewodniczącego oraz
z delegatów gromad po 2 z każdej, wybranych na ogólnym zebraniu
wszystkich uprawnionych do korzystania z reformy rolnej, stosownie
do przepisów art. 1, ust. (2) pkt a) i b).
§ 16. Pełnomocnicy powiatowi sprawują ciągłą kontrolę nad
działalnością pełnomocników gminnych, gminnych komisji reformy
rolnej i komisji podziału ziemi.
§ 17. Pełnomocnicy powiatowi przy współudziale powiatowych
urzędów ziemskich sporządzą spisy przejętych majątków ziemskich
z uwzględnieniem powierzchni i rodzaju użytków rolnych.
§ 18. Pełnomocnik powiatowy w porozumieniu z powiatowym
urzędem ziemskim ogłosi w każdej gminie wykaz imienny majątków
lub ich części, wyłączonych spod parcelacji w trybie przepisu art. 15.
§ 19. Pełnomocnik powiatowy, po wykonaniu czynności
przewidzianych w § 17 i 18, ustali po porozumieniu z poszczególnymi
gminnymi komisjami reformy rolnej plan podziału posiadanego
zapasu ziemi pomiędzy poszczególne gromady.
§ 20. (1) Po dokonaniu czynności przewidzianych w § 19
pełnomocnik gminny przeprowadzi na ogólnym zebraniu
uprawnionych w danej gromadzie do korzystania z reformy rolnej
wybór komisji podziału ziemi z osobna dla każdej nieruchomości
podlegającej parcelacji.
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(2) Komisja podziału ziemi składa się z przewodniczącego,
jego zastępcy oraz 5 członków, w tym 2 przedstawicieli robotników
rolnych.
§ 21. Oprócz spisu dokonanego przez gminną komisję reformy
rolnej, stosownie do przepisów art. 9, pełnomocnik gminny
w porozumieniu z komisją podziału ziemi sporządzi spis wszystkich
uprawnionych do uczestniczenia w podziale ziemi danego majątku
z wyszczególnieniem dla każdego z nich posiadanego przez niego
obszaru ogólnego i obszaru użytków rolnych oraz ilości członków
rodziny.
§ 22. (1) Projekt podziału ziemi opracuje komisja podziału
ziemi, projekt zaś podziału inwentarza gminna komisja reformy
rolnej, przy czym czynności te winny być dokonane przy fachowym
udziale instruktorów rolnictwa.
(2) Wdowy i sieroty, pozostałe po poległych żołnierzach Wojska
Polskiego oraz po uczestnikach walk partyzanckich o Polskę
demokratyczną, korzystają z dobrodziejstwa reformy rolnej na równi
z osobami, wymienionymi w art. 10 ust. (2).
§ 23. Przy opracowaniu
się wysokością posiadanego
uprawnionych do nadziału
kategorie uprawnionych t.
karłowatych oraz małorolni
nadzieleni ziemią.

projektu podziału ziemi komisje kierują
zapasu ziemi, wielkością gospodarstw
ziemi oraz zasadą, ażeby wszystkie
j. bezrolni, właściciele gospodarstw
i średniorolni z liczną rodziną byli

§ 24. Przy podziale inwentarza żywego należy pojedynczym
gospodarstwom przydzielać nie więcej jak 1 konia lub 1 krowę.
§ 25. (1) Podziałowi nie podlegają:
I. Z inwentarza martwego:
a) urządzenia kuźni, stolarni, pracowni rymarskich, sprzęt
strażacki i t. p.,
b) maszyny rolnicze, które nie mogą być racjonalnie
w
jednostkowych
gospodarstwach
wykorzystane
włościańskich, jak traktory, młocarnie, siewniki wielorzędne,
bukowniki, tryjery itp.,
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c) samochody ciężarowe, osobowe oraz wszelkie powozy.
II. Z inwentarza żywego:
1) inwentarz zarodowy, a mianowicie:
a) licencjonowane: ogiery, buhaje, knury, tryki oraz capy,
b) klacze zapisane do ksiąg stadnych Związku Hodowców
Koni,
c) zapisane do ksiąg hodowlanych: krowy, świnie, owce oraz
kozy,
d) cały przychówek wszystkich gatunków zwierząt po rodzicach, zapisanych do ksiąg hodowlanych lub stadnych;
2) specjalne kultury hodowlane, jak drób rasowy oraz pszczoły
i jedwabniki.
(2) W braku dowodów, stwierdzających wartość hodowlaną
zwierząt, powiatowy pełnomocnik dla spraw reformy rolnej powinien
zasięgnąć opinii instruktora hodowlanego, a w braku tegoż agronoma
powiatowego lub gminnego.
(3) Z podziału wyłącza się również wszelkie zapasy produktów
rolnych.
§ 26. Za całość i nienaruszalność pozostałego w majątkach
parcelowanych żywego i martwego inwentarza, nie podlegającego
podziałowi, oraz zapasów produktów rolnych (§ 25 ust. (1) i (3))
odpowiada pełnomocnik powiatowy dla spraw reformy rolnej.
§ 27. Projekt podziału ziemi i inwentarza winien być podany
do wiadomości i rozpatrzony na ogólnym zebraniu uprawnionych
do korzystania z reformy rolnej (§ 20 ust. (1)).
§ 28. W wypadkach, gdy w sprawie podziału ziemi nie dojdzie
do porozumienia, decyduje ostatecznie pełnomocnik powiatowy.
§ 29. Projekt podziału ziemi i inwentarza zatwierdza
pełnomocnik powiatowy po zasięgnięciu opinii komisarza ziemskiego
oraz mierniczego, którzy są fachowymi doradcami przy układaniu
projektu podziału ziemi i inwentarza.
§ 30. Projekt podziału ziemi podpisują członkowie komisji
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podziału ziemi, pełnomocnik gminny, komisarz ziemski i mierniczy.
§ 31. (1) Faktycznego podziału ziemi według zatwierdzonego
projektu podziału (§ 29) dokonają mierniczy, wydelegowani przez
powiatowy urząd ziemski.
(2) W wypadkach braku odpowiedniej ilości mierniczych
dla dokonania podziału ziemi (ust. (1)), faktyczny podział może być
przeprowadzony prowizorycznie na gruncie przez komisję podziału
ziemi pod ogólną kontrolą mierniczego.
§ 32. Faktyczny podział ziemi przeprowadzony na gruncie (§ 31)
może być przez komisję podziału ziemi zmieniony jedynie
po uzyskaniu na to zgody wojewódzkiego urzędu ziemskiego,
udzielonej w porozumieniu z pełnomocnikiem wojewódzkim.
§ 33. (1) Po zatwierdzeniu projektu zgodnie z § 29 oraz
po wydzieleniu działek na gruncie i podziale inwentarza pełnomocnik
powiatowy z komisarzem ziemskim wprowadzą nabywców
w posiadanie ziemi oraz wręczą nabywcom dokument nadania ziemi
i inwentarza z podpisem pełnomocnika i komisarza ziemskiego.
(2) Dokument nadania stanowi tytuł własności nadanej działki
i jest podstawą dla dokonania wpisu prawa własności w księgach
hipotecznych.
§ 34. Powiatowe urzędy ziemskie powołują dla oszacowania
przydzielonych działek i inwentarza dla każdej gminy z osobna
komisje klasyfikacyjno-szacunkowe.
§ 35. (1) Komisja klasyfikacyjno-szacunkowa składa się
z przewodniczącego, który winien posiadać wykształcenie rolnicze
oraz mierniczego, wyznaczonych przez powiatowy urząd ziemski
i dwóch delegatów gminnej komisji reformy rolnej. W razie równości
głosów przy podejmowaniu uchwał przez komisję, rozstrzyga głos
przewodniczącego.
(2) Członkowie komisji wyznaczeni przez powiatowy urząd
ziemski mogą wchodzić równocześnie w skład kilku komisji.
§ 36. Należność za przydzielony inwentarz żywy i martwy,
po przeliczeni na sumę pieniężną według cen ustalonych w instrukcji
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, zalicza się danemu
gospodarstwu jako pożyczkę, przy czym stosuje się odpowiednio
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postanowienia art. 14 ust. (2) i (3).
§ 37. (1) Komisja klasyfikacyjno-szacunkowa po klasyfikacji
i oszacowaniu działek i inwentarza sporządza protokół z dokonanych
czynności.
(2) Protokół winien zawierać: rejestr pomiarowo-szacunkowy,
wykaz nabywców i należności za inwentarz żywy i martwy oraz szkic
rozparcelowanych gruntów z naniesioną klasyfikacją.
§ 38. Po dokonaniu czynności wyszczególnionych w § 37
powiatowy urząd ziemski wyda decyzję w przedmiocie klasyfikacji
i szacunku i opublikuje ją przez wywieszenie na widocznym miejscu
w lokalu zarządu gminy lub też gmin, na obszarze których położony
jest parcelowany majątek oraz we właściwym powiatowym urzędzie
ziemskim.
§ 39. Ogłoszenie decyzji (§ 38) winno być wywieszone przez
dni 7, po upływie zaś tego terminu decyzję uważa się za doręczoną
wszystkim stronom i osobom zainteresowanym.
O dacie wywieszenia decyzji przełożony gminy powiadamia
bezzwłocznie powiatowy urząd ziemski.
§ 40. Stronom i osobom zainteresowanym przysługuje prawo
odwołania się od decyzji powiatowego urzędu ziemskiego (§ 38)
do wojewódzkiego urzędu ziemskiego za pośrednictwem
powiatowego urzędu ziemskiego w ciągu 7 dni po upływie terminu
określonego w § 39.
§ 41. (1) Po upływie terminu zakreślonego na wniesienie
odwołania powiatowy urząd ziemski przekaże bezzwłocznie cały
parcelacyjny
wraz
z
wniesionymi
odwołaniami
operat
wojewódzkiemu urzędowi ziemskiemu.
(2) Wojewódzki urząd ziemski po zasięgnięciu opinii
wojewódzkiego pełnomocnika dla spraw reformy rolnej wyda
ostateczną decyzję.
§ 42. Do składania wniosków o wyłączenie w trybie przepisu
art. 15 uprawnione są władze państwowe, samorządy terytorialne
i gospodarcze oraz zrzeszenia rolnicze. Wnioski te wojewódzki urząd
ziemski po zaopiniowaniu przez wojewódzką radę narodową
przedkłada Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych do decyzji.
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§ 43. Przy opracowywaniu wniosków o wyłączenie w trybie
przepisu art. 15 należy uwzględnić istotne potrzeby kultury rolnej,
a w szczególności potrzeby nasiennictwa, doświadczalnictwa
rolniczego, hodowli zwierząt, ogrodnictwa kultur specjalnych oraz czy
objekt mający być wyłączony posiada dogodne warunki
komunikacyjne, glebowe, niezbędne zabudowania i urządzenia
gospodarcze.
§ 44. Nie podlegają podziałowi:
1) ziemie na zniesienie enklaw i półenklaw leśnych do 50 ha,
2) specjalne kultury jak: szkółki leśne, szkółki drzew
owocowych, sady, inspekta, cieplarnie, parki, plantacje wikliny,
plantacje roślin lekarskich, chmielniki, pasieki, tereny łowieckie
zwierząt futerkowych, wody otwarte i zamknięte itp.,
3) zabudowania dworskie i przemysłowe,
4) zabytki historyczne, architektoniczne i osobliwości przyrody,
5) tereny, na których są kamieniołomy lub kopalnie minerałów
użytecznych, o ile są eksploatowane lub o ile eksploatacja ich została
czasowo zaniechana,
6) tereny, na których znajdują się źródła mineralne,
7) grunty objęte nadaniami górniczymi i przemysłowymi,
8) a) grunty zajęte pod rowy, kanały i wały oraz obustronne
przylegające pasy o szerokości 1 m od strony
zewnętrznej wału,
b) przy stawach rybnych opadowych pasy szerokości 2 m,
przylegające do granicy zalewu terenu przy największym
spiętrzeniu,
c) przy groblach stawowych zewnętrznych, pasy o szerokości 4 m,
d) grunty zajęte pod objekty melioracyjne, jak śluzy, stacje
przepompowań i t. p. wraz z niezbędnymi technicznie
gruntami przyległymi,
e) ośrodki melioracyjne o charakterze doświadczalnym
w dziedzinie uprawy łąk, torfowisk itp.
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§ 45. (1) Pełnomocnicy oraz komisje podziału ziemi winny przy
opracowywaniu projektów podziału ziemi wydzielić i zabezpieczyć
odpowiednie ośrodki na cele szkolnictwa rolniczego, a mianowicie:
dla gminnych szkół rolniczych od 5–10 ha,
dla powiatowych szkół rolniczych od 30–50 ha,
dla liceów i szkół specjalnych od 50–80 ha użytków rolnych.
(2) W wypadku gdy na terenie danej gminy niema
nieruchomości ziemskiej podlegającej parcelacji, należy dla gminnej
szkoły rolniczej zarezerwować działkę wraz z inwentarzami
w sąsiedniej gminie.
§ 46. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: Edward Bertold
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6. Dekret z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym
i osadnictwie na obszarach Ziem Odzyskanych i byłego
Wolnego Miasta Gdańska (Dz.U. RP 1946, nr 49, poz. 279).

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie
wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz.U. RP Nr 1, poz. 1) Rada
Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej
zatwierdza, co następuje:
DZIAŁ I
Zapas ziemi.
Art. 1. 1. Na tworzenie gospodarstw rolnych i działek
osadniczych oraz uzupełnienie gospodarstw rolnych nieżywotnych
przeinacza się na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego
Miasta Gdańska wszelkie nieruchomości ziemskie z wyjątkiem tych,
które w dniu wejścia w życie niniejszego dekretu stanowią własność
osób fizycznych.
2. Nieruchomości, wskazane w ustępie poprzedzającym,
stanowią zapas ziemi w rozumieniu przepisów niniejszego dekretu.
Art. 2. 1. Do zapasu ziemi, określonego w art. 1, mogą być
w przypadkach gospodarczo uzasadnionych włączone nieruchomości
lub ich części, położone w granicach administracyjnych miast,
z wyjątkiem tych, które w dniu wejścia w życie niniejszego dekretu
stanowią własność osób fizycznych. W szczególności dotyczy
to nieruchomości, które ze względu na swój charakter mogą być
celowo wykorzystane dla produkcji rolnej.
2. Rozporządzenie Ministrów Ziem Odzyskanych oraz
Rolnictwa i Reform Rolnych, wydane w porozumieniu z Ministrami:
Administracji Publicznej, Odbudowy i Skarbu, ustali zasady
włączania do zapasu ziemi, określonego w art. 1, oraz władze
powołane do dokonywania tych czynności, jak również tryb
postępowania przed tymi władzami.
Art. 3. 1. Do zapasu ziemi, określonego w art. 1, nie wchodzą
wszelkie lasy i grunty leśne o powierzchni przekraczającej 25 ha.
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W przypadkach gospodarczo uzasadnionych mogą być jednakże
pewne obszary tych gruntów włączone do wspomnianego zapasu
ziemi.
2. Rozporządzenie Ministrów: Ziem Odzyskanych oraz
Rolnictwa i Reform Rolnych, wydane w porozumieniu z Ministrami:
Administracji Publicznej, Leśnictwa, Skarbu oraz Odbudowy, ustali
zasady włączania do zapasu ziemi, określonego w art. 1, oraz władze
powołane do dokonywania tych czynności, jak również tryb
postępowania przed tymi władzami.
Art. 4. Nieruchomości, wchodzące w skład zapasu ziemi,
określonego w art. 1, oraz włączone do tego zapasu w myśl przepisów
art. 2 i 3, przechodzą na własność Państwa, o ile nie stanowią już
własności państwowej z mocy innych przepisów prawnych.
Nieruchomości te wchodzą w skład Państwowego Funduszu Ziemi.
Art. 5. Nieruchomości, które wchodzą w skład zapasu ziemi,
wolne są od wszelkich długów i ciężarów z wyjątkiem służebności,
których utrzymanie w mocy uzna właściwa władza za niezbędne.
Sprawa odpowiedzialności Państwa za te obciążenia zostanie
uregulowana w odrębnych przepisach.
Art. 6. Do ujawnienia prawa własności nieruchomości,
przejętych na rzecz Państw a w myśl przepisu art. 4, oraz do wykreślania obciążeń hipotecznych, wskazanych w art. 5, stosuje się
odpowiednio przepisy dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu
w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności
nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej (Dz.U. RP Nr 39,
poz. 233).
DZIAŁ II.
Zasady ustroju rolnego i osadnictwa.
Rozdział I.
Wydzielenie nieruchomości na cele publiczne.
Art. 7. 1. Z zapasu ziemi zostaną wydzielone i przekazane
właściwym władzom i instytucjom nieruchomości, niezbędne na cele
publiczne (państwowe, samorządowe i społeczne), a w szczególności:
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1) na cele szkolne i opiekuńczo-wychowawcze;
2) na państwowe i samorządowe ośrodki kultury rolnej,
dla zakładów przemysłu rolnego oraz na cele melioracyjne;
3) na cele wojskowe i komunikacji publicznej;
4) na potrzeby związków religijnych uznanych prawnie
wyznań;
5) na rozbudowę miast, uzdrowisk, letnisk, kolonii
mieszkaniowych oraz ogródków działkowych, które znajdują
się w strefie interesów mieszkaniowych miast i ośrodków
przemysłowo-fabrycznych.
2. Obszar użytków rolnych, wydzielonych stosownie do ust. 1,
nie może przekraczać l0% ogółu użytków rolnych, wchodzących
w skład zapasu ziemi. Ograniczenia tego nie stosuje się do użytków
rolnych, wydzielonych na cele szkolne.
3.
Rozporządzenie
Ministrów:
Ziem
Odzyskanych,
Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych, Skarbu oraz
Odbudowy ustali władze powołane do wydzielenia i przekazania
nieruchomości, wskazanych w niniejszym artykule, oraz tryb
postępowania przed tymi władzami, jak również warunki i sposób
przekazania nieruchomości.
Art. 8. Do resztówek, pozostałych po rozparcelowaniu
wszelkich nieruchomości wchodzących w skład zapasu ziemi, stosuje
się odpowiednio przepisy dekretu z dnia 12 czerwca 1945 r.
o przeniesieniu własności resztówek majątków rozparcelowanych na
spółdzielnie Samopomocy Chłopskiej (Dz.U. RP Nr 27, poz. 162)
z tą zmianą, że mogą te resztówki być oddane do bezpłatnego
użytkowania
spółdzielniom
parcelacyjno-osadniczym,
które
współdziałały z właściwymi władzami w parcelacji danych
nieruchomości. W tym przypadku przepis art. 2 ust. 2 wymienionego
dekretu nie ma zastosowania.
Rozdział II.
Obszar gospodarstw rolnych i działek.
Art. 9. Obszar użytków rolnych w gospodarstwach rolnych,
nadawanych w trybie niniejszego dekretu, w zależności od warunków
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glebowych, terenowych, klimatycznych i ekonomicznych wynosić
winien od 7–15 hektarów. Jednakże obszar użytków rolnych
w gospodarstwach o charakterze hodowlanym może wynosić
do 20 hektarów, istniejące zaś gospodarstwa rolne o obszarze użytków
rolnych poniżej 7 hektarów mogą być nadawane w dotychczasowym
rozmiarze.
Art. 10. Obszar użytków rolnych gospodarstw ogrodniczych
nie może przekraczać 5 hektarów. Ograniczenie to nie dotyczy dotąd
istniejących gospodarstw nasiennych i szkółkarskich, których obszar
może wynosić do 20 hektarów.
Art. 11. Obszar użytków rolnych działek dla osadników
rybackich i pracowników zatrudnionych w gospodarstwach leśnych
i rybnych nie może przekraczać 3 hektarów. Obszar użytków rolnych
działek dla rzemieślników wiejskich nie może przekraczać
2 hektarów. Obszar użytków rolnych pozostałych kategorii działek
pracowniczych nie może przekraczać 1 hektara.
Art. 12. 1. Szczegółowe zasady stosowania norm,
przewidzianych w art. 9–11, ustali rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Reform Rolnych, wydane w porozumieniu z Ministrem Ziem
Odzyskanych.
2. Normy, przewidziane w art. 9–11, mogą być w drodze
uchwały Rady Ministrów w poszczególnych przypadkach lub na poszczególnych obszarach Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta
Gdańska podwyższone nie więcej jednak niż o ⅓.
Art. 13. Gospodarstwa rolne nieżywotne mogą być uzupełnione
w ramach norm przewidzianych w czterech artykułach
poprzedzających.
Rozdział III.
Nabywcy.
Art. 14. 1. Nabywcami gospodarstw (działek) mogą być
obywatele polscy, którzy przybyli na obszar Ziem Odzyskanych
i byłego Wolnego Miasta Gdańska w ramach akcji osiedleńczej,
kierowanej przez władze państwowe, bądź posiadają grunty rolne
za zgodą władz państwowych.
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2. Mogą być również nabywcami gospodarstw rolnych (działek)
te spośród osób stale zamieszkałych przed dniem 1 stycznia 1945 r.
na obszarze Ziem Odzyskanych, które uzyskały lub uzyskają
obywatelstwo polskie.
Art. 15. 1. Osoby ubiegające się o nabycie gospodarstw rolnych
(ogrodniczych) winny wykazać, że:
1) posiadają praktyczne przygotowanie do prowadzenia
gospodarstwa rolnego (ogrodniczego) oraz, że praca na roli
stanowi ich główny zawód, albo
2) posiadają fachowe wykształcenie rolnicze.
2. Wymogów przewidzianych w ust. 1 niestosuje się
do niepełnoletnich.
Art. 16. Nie mogą otrzymać gospodarstw (działek) osoby
skazane prawomocnym wyrokiem za występek, polegający
na uchylaniu się od służby wojskowej, za zbrodnię lub zbrodnię
wojskową oraz skazane prawomocnym wyrokiem za występek
przewidziany w art. 38 lub 39 niniejszego dekretu.
Art. 17. W trybie niniejszego dekretu jedna osoba może nabyć
tylko jedno gospodarstwo (działkę). Małżeństwo sądownie
nierozłączone uważa się za jednego uprawnionego. Rodziców wraz
z pozostającymi przy nich niepełnoletnimi dziećmi uważa się
za jednego uprawnionego.
Art. 18. 1. Pierwszeństwo do otrzymania gospodarstwa (działki)
mają:
1) zdemobilizowani żołnierze i inwalidzi wojska polskiego,
którzy brali udział w walkach o Polskę, oraz uczestnicy walk
partyzanckich o Polskę z wyjątkiem tych, którzy
występowali przeciwko Polsce Demokratycznej;
2) funkcjonariusze służby bezpieczeństwa, którzy w związku
ze służbą w obronie demokratycznych zasad ustroju Państwa
Polskiego zostali inwalidami;
3) wdowy i sieroty po żołnierzach i uczestnikach walk
partyzanckich poległych w walkach o Polskę jako też
sieroty
po
funkcjonariuszach
służby
wdowy
i
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bezpieczeństwa, którzy polegli w związku ze służbą
w obronie demokratycznych zasad ustroju Państwa
Polskiego, oraz osoby, których jedynymi żywicielami byli
wymienieni żołnierze, uczestnicy walk partyzanckich i funkcjonariusze służby bezpieczeństwa;
4) repatrianci;
5) właściciele gospodarstw małorolnych i karłowatych,
znajdujących się na obszarach Państwa Polskiego poza
obszarem Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
2. Osoba, która została wprowadzona przez władze państwowe
w posiadanie gruntu na obszarze Ziem Odzyskanych lub b. Wolnego
Miasta Gdańska, ma pierwszeństwo do nabycia gospodarstwa
(działki), utworzonego z tych gruntów lub ich części, bez względu
na pierwszeństwo osób, wymienionych w ust. 1.
Art. 19. Rozporządzenie Ministra Ziem Odzyskanych oraz
Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, wydane w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Bezpieczeństwa
Publicznego we właściwym dla nich zakresie działania, może
ograniczyć zastosowanie pierwszeństwa osób, wymienionych w ust. 1
pkt 1–3 artykułu poprzedzającego, do obszarów niektórych powiatów
Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
Art. 20. Ministrowie: Ziem Odzyskanych, Rolnictwa i Reform
Rolnych, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Odbudowy ustalą
obszary nadmorskie, na których zapas ziemi winien być przeznaczony
w całości lub częściowo na tworzenie osad rybackich.
Rozdział IV.
Cena gospodarstw (działek) i jej spłata.
Art. 21. 1. Gospodarstwa (działki) nabywa się odpłatnie za cenę
odpowiadającą szacunkowi składników gospodarstwa (działki).
2. Szacunek gruntów ustala się w wysokości równej
przeciętnemu rocznemu urodzajowi z danego obszaru ziemi,
przy czym jako przeciętny urodzaj dla gruntów średniej jakości
przyjmuje się 15 centnarów metrycznych żyta z jednego hektara.
3. Ministrowie: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Ziem
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Odzyskanych określą w drodze rozporządzenia odpowiednio
do normy ust. 2 zasady ustalenia przeciętnego urodzaju dla gruntów
o jakości innej, niż średnia. Rozporządzenie wymienionych
Ministrów, wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, ustali
zasady szacunku budynków oraz inwentarza żywego i martwego.
Art. 22. Osadnikom wojskowym, korzystającym z pierwszeństwa przewidzianego w art. 18 ust. 1 pkt 1, odlicza się od ceny
przypadającej za gospodarstwo (działkę) równowartość gospodarstwa
o obszarze 10 hektarów użytków rolnych średniej jakości. Wysokość
tej równowartości ustalą Ministrowie: Rolnictwa i Reform Rolnych
oraz Ziem Odzyskanych w porozumieniu z Ministrami: Obrony
Narodowej i Skarbu.
Art. 23. 1. Osobom, które w związku z wojną rozpoczętą
we wrześniu 1939 r. utraciły gospodarstwa rolne na tych terenach
Rzeczypospolitej Polskiej w jej granicach przedwojennych, które nie
weszły w skład obecnego obszaru Państwa, o ile osoby te stale
zamieszkiwały na tych terenach przed dniem 1 września 1939 r.,
jak również osobom, które na mocy umów międzynarodowych,
zawartych przez Państwo Polskie, mają otrzymać ekwiwalent
wzamian za mienie pozostawione za granicą – zarachowuje się
na pokrycie ceny nabycia gospodarstwa (działki) wartość utraconego
(pozostawionego) gospodarstwa.
2. Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych
oraz Ziem Odzyskanych, wydane w porozumieniu z Ministrem
Skarbu, określi zasady ustalenia mienia, którego równowartość
zarachowaniu
stosownie
do
przepisów
ustępu
podlega
poprzedzającego, oraz szacunku tego mienia, władze powołane
do wykonania tych czynności, sposób postępowania przed tymi
władzami i terminy, w jakich należy zgłaszać uprawnienia wynikające
z ustępu poprzedniego pod sankcją utraty tych uprawnień.
Art. 24. 1. Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform
Rolnych oraz Ziem Odzyskanych, wydane w porozumieniu
z Ministrem Skarbu, ustali termin i tryb spłaty należności za nabyte
gospodarstwa (działki), a w szczególności rodzaj i wysokość ulg
dla osadników zagospodarowujących się za pośrednictwem spółdzielni parcelacyjno-osadniczych oraz zagospodarowujących się
w szczególnie trudnych warunkach.
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2. Na poczet spłaty ceny nabycia mogą być pobrane zaliczki
przed przeniesieniem prawa własności gospodarstwa (działki).
3. Należności, przewidziane w niniejszymi artykule, podlegają
ściągnięciu w trybie przewidzianym dla realizacji należności
publicznoprawnych.
Rozdział V.
Akt nadania i przeniesienie prawa własności nadanych gospodarstw
(działek).
Art. 25. 1. Wyznaczenie nabywcy gospodarstwa (działki)
następuje w drodze orzeczenia właściwej władzy, zwanego w dalszym
ciągu aktem nadania.
2. Nadawać można gospodarstwa (działki) fizycznie wydzielone
lub jeszcze nie wydzielone. W tym ostatnim przypadku akt nadania
powinien wskazywać nieruchomość, z której grunty przynależne
do gospodarstwa (działki) mają być wydzielone, ze wskazaniem,
jakiemu obszarowi przeciętnej jakości gruntów, wchodzących w skład
tej nieruchomości, odpowiadać ma rozmiar nadanego gospodarstwa
(działki).
Art. 26. 1. Osoba, która otrzyma akt nadania gospodarstwa
(działki) fizycznie wydzielonego, ma prawo do objęcia tego
gospodarstwa w posiadanie celem korzystania i pobierania z niego
bezpłatnie pożytków.
2. Osoby, które otrzymały akty nadania gospodarstw (działek)
fizycznie jeszcze nie wydzielonych z większej nieruchomości, mają
prawo do prowizorycznego przyznania im całości lub części
tej nieruchomości we wspólne posiadanie z tym, że objęty
w posiadanie obszar nie może przekraczać łącznego obszaru gruntu
wskazanego w aktach nadania tych osób. Z posiadaniem łączy się
również prawo do korzystania i pobierania bezpłatnie pożytków
z tej części nieruchomości.
3. Na wniosek osób, wskazanych w ust. 2, grunty oddane im
we wspólne posiadanie mogą być prowizorycznie między
nie podzielone w stosunku do obszaru wskazanego w poszczególnych
aktach nadania. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio
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do prowizorycznego
zainteresowanemu.

wydzielenia

części

gruntu

jednemu

Art. 27. Prawa wynikające z aktu nadania mają charakter
osobisty, są niezbywalne i nie dziedziczne. W razie śmierci osoby,
która uzyskała akt nadania, jeżeli śmierć ta nastąpiła przed
orzeczeniem o wykonaniu aktu nadania (art. 31), członkowie rodziny,
którzy ze zmarłym pozostawali we wspólnocie gospodarczej, mają
pierwszeństwo przed wszystkimi innymi osobami do otrzymania tego
samego gospodarstwa (działki) w trybie niniejszego dekretu.
Art. 28. 1. Osoba, która otrzymała akt nadania, obowiązana jest
prowadzić swe gospodarstwo osobiście lub przez członków rodziny,
żyjących z nią razem we wspólnocie gospodarczej.
2. Niezastosowanie się do obowiązku wskazanego w ust. 1
uzasadnia cofnięcie aktu nadania. W tym przypadku podlega
zwrotowi wartość nakładów koniecznych i użytecznych, których
posiadacz dokonał w czasie korzystania z gospodarstwa (działki).
3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych
oraz Ministra Ziem Odzyskanych, wydane w porozumieniu
z Ministrem Skarbu, ustali władze właściwe do orzekania w sprawie
zwrotu nakładów przewidzianego w ust. 2 oraz tryb postępowania
przed tymi władzami.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do nabywców niepełnoletnich.
Art. 29. Osoba, która otrzymała akt nadania, może do czasu
wydania orzeczenia o wykonaniu aktu nadania (art. 31) zrzec się
nadanego jej gospodarstwa (działki), z obowiązkiem przekazania
go właściwej władzy administracji ogólnej jako władzy ziemskiej.
Art. 30. 1. Przed przeniesieniem prawa własności nadanego
gospodarstwa (działki) na nabywcę (art. 31) ustala się cenę tego
gospodarstwa (działki). Jeżeli gospodarstwo (działka) w chwili
nadania nie było jeszcze fizycznie wydzielone, ustalenie ceny
następuje po lub równocześnie z określeniem jego granic.
2. Ustalenie ceny nabycia i określenia granic nadanego
gospodarstwa (działki) następuje w drodze odrębnego orzeczenia
władzy.
Art.

31.

1.

Przeniesienie
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prawa

własności

nadanego

gospodarstwa (działki) na nabywcę następuje w drodze orzeczenia,
zwanego orzeczeniem o wykonaniu aktu nadania.
2. W orzeczeniu o wykonaniu aktu nadania należy wymienić:
akt nadania, osobę nabywcy oraz przedmiot i warunki nabycia
gospodarstwa (działki).
3. Orzeczenie o wykonaniu aktu nadania jest ostateczne.
Art. 32. Do ujawnienia prawa własności nieruchomości,
nadanych w trybie przepisów niniejszego dekretu, w księgach
hipotecznych (gruntowych) stosuje się odpowiednio przepisy
o wpisywaniu do ksiąg hipotecznych (gruntowych) prawa własności
nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej z tą zmianą,
że podstawą wpisu w księdze hipotecznej jest odpis prawomocnego
orzeczenia o wykonaniu aktu nadania.
Rozdział VI.
Właściwość władz powołanych do orzekania w trybie niniejszego
dekretu.
Art. 33. Władzami właściwymi w rozumieniu niniejszego
dekretu są władze administracji ogólnej oraz powołane przy tych
władzach powiatowe i wojewódzkie komisje osadnictwa rolnego.
Art. 34. Do zakresu działania władz administracji ogólnej,
działających jako władze osiedleńcze, należy dokonywanie wszelkich
czynności w wykonaniu niniejszego dekretu, o ile dekret ten lub
wydane na jego podstawie rozporządzenia nie stanowią inaczej.
Art. 35. Do zakresu działania władzy administracji ogólnej jako
władzy ziemskiej należy wydawanie orzeczeń, przewidzianych
w art. 30 i 31 niniejszego dekretu oraz w rozporządzeniach wydanych
na podstawie niniejszego dekretu, tudzież wykonywanie czynności
niezbędnych dla przygotowania gospodarstw (działek) do ich nadania.
Art. 36. 1. Do zakresu działania komisji osadnictwa rolnego
należy orzekanie:
1) o nadaniu gospodarstwa (działki), nie wyłączając budynków
i inwentarza (akt nadania);
2) o cofnięciu aktu nadania.
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2. Nadto komisjom osadnictwa rolnego mogą być zlecone inne
czynności stosownie do rozporządzeń wydanych na mocy niniejszego
dekretu.
Art. 37. Rozporządzenie Ministrów: Ziem Odzyskanych oraz
Rolnictwa i Reform Rolnych ustali skład komisji osadnictwa rolnego,
ich właściwość, tryb postępowania przed tymi komisjami oraz
właściwość rzeczową władzy administracji ogólnej jako władzy
ziemskiej w przedmiocie postępowania w trybie niniejszego dekretu.
DZIAŁ III.
Przepisy karne.
Art. 38. Kto po otrzymaniu aktu nadania gospodarstwa (działki)
i objęciu tego gospodarstwa w posiadanie opuszcza je, nie
przekazawszy właściwej władzy (art. 29),
podlega karze aresztu do lat 2 i grzywny, albo jednej z tych kar.
Art. 39. Kto, wykonując uprawnienia wynikające z aktu
nadania, przewidziane w art. 26, obniża wartość i zdolność
produkcyjną gospodarstwa (działki), z którego korzysta,
podlega karze więzienia do lat 2.
Art. 40. 1. Ściganie przestępstw, przewidzianych w art. 38–39,
następuje na wniosek powiatowej komisji osadnictwa rolnego.
2. Prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo, wskazane
w art. 16 niniejszego dekretu, popełnione po otrzymaniu aktu nadania,
stanowi podstawę do cofnięcia aktu nadania gospodarstwa (działki).
DZIAŁ IV.
Przepisy przejściowe i końcowe.
Art. 41. 1. Nieruchomości ziemskie, stanowiące własność osób,
które uzyskały obywatelstwo polskie w trybie ustawy z dnia
28 kwietnia 1946 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego osób
narodowości polskiej zamieszkałych na obszarze Ziem Odzyskanych
(Dz. U. R.P. Nr 15, poz. 106), przejmuje się na własność Państwa
i włącza do zapasu ziemi, określonego w art. 1, jeśli po opuszczeniu
jej przez właściciela i osoby prawa jego reprezentujące nieruchomość
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ta z mocy zarządzenia właściwej władzy lub za jej zezwoleniem
została przed wejściem w życie niniejszego dekretu objęta
w posiadanie przez inną osobę.
2. Przepis art. 18 ust. 2 znajduje tu odpowiednie zastosowanie.
Art. 42. Również mogą być przejęte na własność Państwa
i włączone do zapasu ziemi, określonego w art. 1, nieruchomości
ziemskie, które w dniu wejścia w życie niniejszego dekretu
nie znajdują się w posiadaniu dotychczasowych właścicieli lub osób
prawa ich reprezentujących.
Art. 43. Dotychczasowi właściciele nieruchomości ziemskich,
o których mowa w dwóch artykułach poprzedzających, mają prawo
do odpowiedniego odszkodowania w naturze w drodze bezpłatnego
nadania im gospodarstwa (działki) w trybie niniejszego dekretu.
Art. 44. Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Reform
Rolnych oraz Ziem Odzyskanych, wydane w porozumieniu
z Ministrem Skarbu, ustali władze powołane do orzekania o przejęciu
na własność Państwa nieruchomości ziemskich, wymienionych
w art. 41 i 42, oraz do orzekania o przyznaniu przewidzianego
w art. 43 odszkodowania w naturze, tudzież tryb postępowania przed
tymi władzami i sposób wymiaru odszkodowania.
Art. 45. Rozporządzenia oparte na przepisach niniejszego
dekretu – jeśli ich moc obowiązująca rozciągać się ma na obszar
byłego Wolnego Miasta Gdańska – będą wydawane przez Ministrów:
Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych, ilekroć dekret
niniejszy odnośnie obszaru Ziem Odzyskanych przewiduje w zakresie
wydawania rozporządzeń uprawnienia Ministra Ziem Odzyskanych.
Art. 46. Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrom:
Ziem Odzyskanych, Administracji Publicznej oraz Rolnictwa
i Reform Rolnych, każdemu w ich zakresie działania, w porozumieniu
z zainteresowanymi Ministrami.
Art. 47. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Jednocześnie tracą moc prawną na obszarze Ziem Odzyskanych
i byłego Wolnego Miasta Gdańska sprzeczne z przepisami niniejszego
dekretu przepisy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy
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rolnej (Dz.U. RP z 1945 r. Nr 3, poz. 13) oraz dekretu z dnia
8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz.U.
RP Nr 13, poz. 87).
Prezydent Krajowej Rady Narodowej:
Bolesław Bierut
Prezes Rady Ministrów:
Edward Osóbka-Morawski
w/z Minister Ziem Odzyskanych:
Jan Wasilewski
Minister Administracji Publicznej:
Władysław Kiernik
w/z Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
Bolesław Podedworny
Minister Obrony Narodowej:
Michał Żymierski
Marszałek Polski

w/z Minister Skarbu:
Tadeusz Dietrich
Minister Żeglugi i Handlu Zagranicznego:
Stefan Jędrychowski
Minister Leśnictwa:
Stanisław Tkaczow
Minister Odbudowy:
Michał Kaczorowski
Minister Bezpieczeństwa Publicznego:
Stanisław Radkiewicz
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7. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 IX 2008 r.
(I OSK 1259/07) – dostęp online: http://www.orzeczenia-nsa.pl/
wyrok/i-osk-1259-07/reforma_rolna/311d368.html

[s. 1/13]
Sentencja
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący:
sędzia NSA Jan Paweł Tarno, Sędziowie: sędzia NSA Małgorzata
Pocztarek (spr.), sędzia NSA Ewa Dzbeńska, Protokolant Anna
Harwas, po rozpoznaniu w dniu 5 września 2008 r. na rozprawie
w Izbie Ogólnoadministracyjnej skarg kasacyjnych: Ośrodka Hodowli
[...] „[...]” sp. z o.o. w G. i Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział
Terenowy w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 29 marca 2007 r. sygn. akt IV SA/Wa 2128/06
w sprawie ze skargi A. P. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia [...] nr [...] w przedmiocie reformy rolnej 1. oddala skargi
kasacyjne, 2. zasądza od Ośrodka Hodowli [...] „[...]” sp. z o.o. w G.
oraz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w P.
na rzecz A. P. po 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu
kosztów postępowania kasacyjnego.
Uzasadnienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia
29 marca 2007 r. po rozpoznaniu skargi A. P. na decyzję Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...], nr [...] w przedmiocie reformy
rolnej, uchylił zaskarżoną decyzję.
Wyrok został wydany w
faktycznych i prawnych sprawy.

następujących

okolicznościach

A. P. wystąpił z wnioskiem do Wojewody W. o uznanie,
iż nieruchomość zapisana w dawnej księdze wieczystej „[...]”
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w G. jako własność S. P.,
stanowiąca obecnie działki ewidencyjne nr [...], [...], [...] i część
działki ewidencyjnej nr [...], obejmująca zespół pałacowo-parkowy
położony w D. oraz część obecnej działki ewidencyjnej nr [...]
obejmująca budynek tzw. „[...]”, nie podpadała pod działanie przepisu
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art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13),
oraz orzekł, iż ww. nieruchomości podpadały pod działanie
powołanego art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu.
Decyzją z dnia [...] Wojewoda W. stwierdził, iż przedmiotowa
nieruchomość podpadała pod działanie przepisów dekretu.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoznając odwołanie
od powyższej decyzji, decyzją z dnia [...] utrzymał ją w mocy.
Następnie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
wyrokiem z dnia 17 marca 2004 r. uchylił decyzje obu instancji.
Wojewoda W. ponownie rozpoznając sprawę, kierując się
wytycznymi Sądu, decyzją z dnia [...] orzekł, iż wskazana
nieruchomość nie podpada pod działanie przepisów dekretu
o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Odwołanie od powyższej decyzji złożyła Agencja Nieruchomości
Rolnych Oddział Terenowy w P. oraz Ośrodek Hodowli [...] „[...]”
Sp. z o.o.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpoznaniu ww. odwołania
decyzją z dnia [...] uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie
przed organem pierwszej instancji, twierdząc, iż do badania przejęcia
na własność Państwa części nieruchomości właściwy jest sąd
powszechny.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem
z dnia 10 stycznia 2006 r., sygn. akt IV SA/Wa 1877/05 uchylił
ww. decyzję Ministra podnosząc w uzasadnieniu, iż w sprawie tej
organ związany jest oceną prawną wyrażoną w wyroku Sądu z dnia
17 marca 2004 r., w którym Sąd uznał właściwość Wojewody W.
w pierwszej instancji oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w drugiej instancji do orzekania w przedmiotowej sprawie.
Rozpoznając ponownie odwołanie od decyzji Wojewody z dnia
[...], Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylił ją w całości i orzekł,
iż przedmiotowa nieruchomość podpadała pod działanie przepisu
art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu.
W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazano, iż nieruchomość
spełniająca wymogi art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu, przechodziła z mocy
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prawa bezzwłocznie, bez żadnego wynagrodzenia w całości
na własność Skarbu Państwa, była obejmowana niezwłocznym
zarządem państwowym wraz z budynkami i całym inwentarzem
żywym i martwym oraz znajdującymi się na tych nieruchomościach
przedsiębiorstwami przemysłu rolnego (art. 6 dekretu). Wskazując
na treść art. 1 dekretu Minister podniósł, iż pojęcie nieruchomości
ziemskiej „znacjonalizowanej” jest znacznie szersze od nieruchomości
„parcelowanej” na rzecz rolników. Ustawodawca za nieruchomość
ziemską uznawał więc nie tylko użytki rolne, ale jak wynika z art. 2
ust. 1 lit. e) dekretu również inne użytki, a więc również tereny
z zabudowaniami i to nie tylko gospodarczymi, wchodzącymi w skład
majątku o charakterze rolniczym. Za taką definicją nieruchomości
ziemskiej przemawia także treść art. 6 dekretu, w którym mowa jest
o zabudowaniach ogólnie, a więc także o zabudowaniach
mieszkaniowych, do których zalicza się również pałace i dwory.
[s. 2/13] Organ odwoławczy wskazał także, iż zgodnie z § 44
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia
1 marca 1945 r., podziałowi między beneficjentów reformy rolnej
nie podlegały parki, zabudowania dworskie lub przemysłowe oraz
zabytki architektoniczne. Oznacza to więc, zdaniem organu,
że przejęciu na cele reformy rolnej podlegały także powyższe
składniki przejmowanego mienia, choć nie mogły podlegać
podziałowi. Z art. 7 dekretu bezspornie wynika, że właściciel musiał
opuścić swój majątek, a więc również dom, czy też pałac, w którym
mieszkał w terminie 3 dni po objęciu nieruchomości ziemskiej
w zarząd przez pełnomocnika. Żaden przepis dekretu nie wskazuje
jakoby pałac z otaczającym go parkiem podlegał wyłączeniu
spod działania przepisów dekretu, a wręcz przeciwnie zarówno z art. 2
ust. 1 lit. e) dekretu, rozporządzeń wykonawczych oraz orzecznictwa
wynika, że przejęciu podlegały całe nieruchomości, bez wyłączeń
powierzchniowych, w tym wszystkie budynki posadowione
na znacjonalizowanej nieruchomości. Odnosząc się do kwestii
związku funkcjonalnego Minister, wskazując na liczne jego definicje,
podniósł, iż związek taki pomiędzy zespołem pałacowo-parkowym
a majątkiem ziemskim w D. bezspornie istniał, gdyż skarżący
nie wykazał, że zespół pałacowo-parkowy był odrębną częścią
nieruchomości ziemskiej, wyodrębnioną w wyniku dokonanego
podziału prawnego. Zasadność twierdzenia o braku wyodrębnienia
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zespołu pałacowo-parkowego od reszty przejętej nieruchomości
nie może podważać fakt istnienia ogrodzenia czy bram wyjazdowych.
Te okoliczności mieściły się w ówcześnie obowiązujących normach
społecznych oraz obyczajowych, w istocie służąc zapewnieniu
niezbędnej prywatności właścicielowi majątku ziemskiego,
jego rodzinie i gościom, a nie rozerwaniu więzi funkcjonalnych
z majątkiem ziemskim. Majątek ziemski położony w D. wpisany był
do księgi wieczystej jako jedna, zorganizowana jednostka
gospodarcza o ogólnej powierzchni [...] ha. O funkcjonalnym związku
świadczy również, zdaniem Ministra, istniejący w tym majątku
związek organizacyjny. W majątku zatrudniony był zarządca,
co jednak nie pozwala przyjąć, iż w ten sposób właściciel trwale
wyzbył się wszystkich władczych kompetencji w stosunku do swojego
majątku ziemskiego. Ówcześnie posługiwanie się zarządcą,
a nie wykonywanie funkcji kierowniczych osobiście, było
powszechnie stosowaną normą.
Ponadto, majątek dostarczał środków finansowych na utrzymanie
zespołu pałacowo-parkowego, dostarczał również żywność dla
mieszkańców pałacu. Nie była to nieruchomość utrzymywana
z innych dochodów niż pochodzących z gospodarowania
nieruchomością ziemską. W ocenie Ministra okoliczność, że majątek
ziemski służył do utrzymywania zespołu pałacowo-parkowego,
choćby w części, przesądza o istnieniu związku funkcjonalnego
pomiędzy zespołem pałacowo-parkowym a pozostałą częścią majątku
ziemskiego D.
Z akt sprawy wynika, iż przedmiotowy zespół stanowił
terytorialnie i przestrzennie jednolitą całość z pozostałą częścią
majątku. Usytuowanie nieruchomości jak i charakter budynków,
wskazują na to, iż zespół pałacowo-parkowy jak i położony poza nim
budynek „[...]” należy traktować jako ośrodek gospodarczy.
Nadto z dokumentów wynika, że wszystkie przyległe grunty
otaczające wnioskowaną nieruchomość miały charakter rolny.
[s. 3/13] Jednocześnie, Minister stwierdził, iż decyzja Wojewody
została oparta jedynie na zeznaniach świadków, które w ocenie organu
należy uznać za tendencyjne i stronnicze bowiem wypowiadały się
osoby zainteresowane w sprawie. Zgromadzony natomiast w sprawie
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materiał dowodowy
Wojewodę W.

przeczy

wnioskom

wyciągniętym

przez

Powyższa decyzja stała się przedmiotem skargi A. P.
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której
zarzucił on naruszenie:
a) prawa materialnego, tj. art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu poprzez jego
błędną wykładnię i niezasadne przyjęcie, iż w zakres określenia
„nieruchomość ziemska” wchodziły zespoły pałacowo-parkowe,
które stanowiły zwarty kompleks wyodrębniony od części
gospodarczej majątku oraz przyjęcie, iż ustawodawca za nieruchomość ziemską uznawał nie tylko użytki rolne, ale również tereny
z zabudowaniami i to nie tylko gospodarczymi wchodzącymi
w skład majątku o charakterze rolniczym, w tym zespoły pałacowoparkowe. Nadto naruszenie art. 6 i 7 k.p.a. oraz art. 2, 7, 8 i 64
Konstytucji RP poprzez wydanie zaskarżonej decyzji bez
uwzględnienia słusznego interesu skarżącego oraz obowiązującego
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego;
b) przepisów postępowania, tj. art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. wskutek
uchylenia decyzji Wojewody i orzeczenie co do istoty sprawy
bez wskazania, w jakim zakresie decyzja ta zawiera wady polegające
na niewłaściwej ocenie okoliczności faktycznych oraz wady
naruszenia prawa materialnego. A nadto naruszenie art. 80 k.p.a.
wskutek uchylenia decyzji organu pierwszej instancji i orzeczenie
co do istoty sprawy na podstawie całkowicie dowolnej oceny
zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz wskutek
nieustosunkowania się do wszystkich zgromadzonych w sprawie
dowodów i oparcie zaskarżonej decyzji jedynie na części materiału
dowodowego.
W uzasadnieniu skargi podniesiono, iż Trybunał Konstytucyjny
dokonał wykładni pojęcia „nieruchomość ziemska”, co należy
rozumieć jako obiekty mienia ruchomego1 [s], które mają charakter
rolniczy. Powołując się również na orzecznictwo Naczelnego Sądu
Administracyjnego skarżący wywiódł, iż w zakres rzeczowy definicji
nieruchomości ziemskiej nie mogą być uznane zabudowania,

1

Z całą pewnością pomyłka osoby przepisującej, powinno być: nieruchomego.
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w tym pałace, dwory czy wille, będące siedzibą właściciela danej
nieruchomości ziemskiej albowiem przepisy dekretu nie
wywłaszczały właścicieli nieruchomości z całego mienia.
Przejmowane mogły być bowiem tylko te budynki wraz z całym
inwentarzem żywym i martwym, które znajdowały się w obrębie
danej nieruchomości ziemskiej, a więc takiej, która miała charakter
rolniczy.
Ponadto skarżący podniósł, iż w postępowaniu administracyjnym
przed Wojewodą W. przeprowadzone zostały liczne dowody,
tj. przesłuchanie świadków, wizja lokalna w terenie, oraz zebrano
dokumenty potwierdzające jednoznacznie, iż wnioskowana
nieruchomość stanowiła wyodrębnioną część majątku D. Tym samym,
zdaniem skarżącego, wykazano zasadniczą okoliczność faktyczną
i spełniony został wymóg formalny do wydania rozstrzygnięcia przez
Wojewodę o wskazanej wyżej treści. Skarżący wskazał też, że przy
orzekaniu na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r., powinna być oceniana
możliwość wyłączenia spod działania art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu tej
części nieruchomości, która nie jest funkcjonalnie powiązana
z gospodarstwem rolnym i nie mogła być w związku z tym
przeznaczona na cele dekretu. W postępowaniu administracyjnym
w sposób niewątpliwy wykazano, iż zespół pałacowo-parkowy w D.
był od zawsze wyraźnie oddzieloną od przyległych gruntów
nieruchomością, która była ośrodkiem życiowym i kulturalnym
rodziny P. Wobec tego oraz braku rolniczego charakteru wskazanej
nieruchomości nie zachodzą przesłanki do zastosowania art. 2 ust. 1
lit. e) dekretu. Związek funkcjonalny nieruchomości-pałacu
i gospodarstwa niezasadnie rozszerzono o związek funkcjonalny
osoby właściciela obu nieruchomości. Pałac jako taki nie jest zależny
od formy i sposobu uzyskiwania stosownych dochodów finansowych.
[s. 4/13] Skarżący podniósł również, iż zaskarżona decyzja
nie wskazuje w jakim zakresie decyzja Wojewody zawiera wady
polegające na niewłaściwej ocenie zebranego w sprawie materiału
dowodowego. Na podstawie tego samego materiału dowodowego
Minister dokonał jedynie odmiennych od Wojewody ustaleń
faktycznych przy całkowitym braku wskazania uchybień,
jakich dopuścił się organ pierwszej instancji. Organ odwoławczy
nie uzasadnił z jakiej przyczyny odmówił wiarygodności zeznaniom
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świadków, nie wskazał w jakim zakresie zeznania tych świadków
nie pokrywają się ze zgromadzonym w sprawie materiałem
dowodowym oraz na czym polegał rzekomy błąd w rozumowaniu
i ocenie materiału dowodowego przez Wojewodę W. Minister,
zdaniem skarżącego, nie wziął również pod uwagę całokształtu
materiału dowodowego, m.in. dokumentacji fotograficznej zespołu
pałacowo-parkowego w D., co stanowi naruszenie art. 80 k.p.a.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydając zaskarżoną decyzję
nie uwzględnił słusznego interesu skarżącego, polegającego na odzyskaniu zespołu pałacowo-parkowego D. oraz naruszył zasadę ochrony
prawa własności, co stoi w sprzeczności z przepisami Konstytucji RP.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na skargę,
podtrzymując dotychczasowe stanowisko, wniósł o jej oddalenie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał skargę
za zasadną.
W uzasadnieniu wyroku stwierdził, że niniejsza sprawa była już
przedmiotem rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny,
który wyrokiem z dnia 17 marca 2004 r. uchylił zaskarżoną wówczas
decyzję i decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu tego
rozstrzygnięcia wskazał, że organy administracji nie wyjaśniły
należycie sprawy albowiem w postępowaniu administracyjnym
należało odpowiedzieć na pytanie czy nieruchomość objęta wnioskiem
jest nieruchomością ziemską w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu
o przeprowadzeniu reformy rolnej, czego organy w tym
postępowaniu nie uczyniły.
Sąd wskazał, że celowym byłoby przeprowadzenie rozprawy
z
oględzinami
przedmiotowej
nieruchomości
połączonej
przesłuchaniem świadków i stron postępowania a następnie
sporządzenie z tych czynności protokołów zgodnie z wymogami
art. 67 i n. k.p.a. Zasadny byłby również udział świadków w tych
oględzinach.
Zgodnie z treścią art. 153 ustawy – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi ocena prawna i wskazania co do dalszego
toku postępowania wyrażone w orzeczeniu Sądu wiążą w sprawie ten
sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem
zaskarżenia.
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Sąd pierwszej instancji wskazał, że wprawdzie dekret z dnia
6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej nie definiował
pojęcia „nieruchomości ziemskiej”, jednakże Trybunał Konstytucyjny
w uchwale z dnia 19 września 1990 r. sygn. akt W 3/89 (OTK 1990,
nr 1, poz. 26) przedstawił pogląd, iż przy definiowaniu pojęcia
nieruchomości ziemskiej użytego w art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu należy
przyjąć, że ustawodawca miał na uwadze takie nieruchomości,
które mają charakter rolniczy i mogą być wykorzystywane
do prowadzenia działalności wytwórczej w zakresie produkcji
rolniczej, zwierzęcej i sadowniczej. A zatem w zakresie podpadania
pod działanie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej zespołów pałacowo-parkowych
zachodzi konieczność badania, czy tego typu zespoły pozostawały
w funkcjonalnym związku (stanowiły gospodarczą całość)
z nieruchomością ziemską o charakterze rolniczym, czy też były
wyodrębnione i przeznaczone na inny cel.
[s. 5/13] Wprawdzie, jak zaznaczył Sąd pierwszej instancji,
z dniem wejścia w życie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
uchwały Trybunału Konstytucyjnego utraciły moc powszechnie
obowiązującą, to jednak nie pozbawia tych uchwał zupełnie waloru
wykładni, jeżeli są one zgodne z regułami interpretacyjnymi
przyjętymi w teorii prawa.
Mając powyższe na względzie Sąd pierwszej instancji uznał,
iż w przedmiotowej sprawie sam związek podmiotowy – przez osobę
właściciela – był niewystarczający. Również fakt zamieszkiwania
właściciela w obiektach mieszkalnych był niewystarczający
do przyjęcia istnienia związku funkcjonalnego pomiędzy zespołem
pałacowo-parkowym, a pozostałą częścią przejmowanej nieruchomości ziemskiej (tak też wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 marca
2005 r. IVSA/Wa 779/04, Lex 176114).
Z ustaleń organów administracji wynika, że nieruchomości będące
przedmiotem wniosku o wydanie decyzji na podstawie § 5
rozporządzenia wykonawczego oddzielone były faktycznie
od pozostałej części majątku. Zespół ten odgrodzony był murem
i siatką, północną część parku od podwórza folwarcznego oddzielał
zabytkowy spichrz usytuowany na granicy z parkiem. Wjazd na teren
parku nie prowadził przez część gospodarczą majątku lecz posiadał
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odrębne niezależne bramy. Powyższe świadczy, w ocenie Sądu, o tym,
że był to zwarty kompleks oddzielony od części gospodarczej
majątku. Za powyższym przemawia także to, że pałac stanowił
jedynie miejsce zamieszkania właściciela majątku i jego rodziny.
Sam fakt zatem, że majątek ziemski S. P. wpisany był do jednej księgi
wieczystej nie przemawia za istnieniem związku funkcjonalnego
kompleksu pałacowego z pozostałymi jego częściami.
Sąd pierwszej instancji nie zgodził się także z argumentacją
organu odwoławczego odnoszącą się do dokumentu zatytułowanego
„Zamknięcie rachunków nieruchomości ziemskiej za rok 1938/1939”
sporządzoną przez Spółkę Rewizyjno-Powierniczą [...] Z zapisów tego
dokumentu wynika, że zespół pałacowo-parkowy w D. stanowił
odrębne pozycje w przychodach i kosztach gospodarstwa. Po pierwsze
– nieuprawnione jest twierdzenie organu odwoławczego co do tego,
że nieruchomość będąca przedmiotem rozpoznania w niniejszej
sprawie była w całości utrzymywana z dochodów z nieruchomości
ziemskiej. Wskazany dokument, zdaniem Sądu potwierdza jedynie
jakie dobra i środki finansowe przekazano pałacowi co nie oznacza
samo przez się, że były to jedyne źródła utrzymania pałacu. Fakt,
że S. P. piastował szereg funkcji społecznych, nie uzasadnia
twierdzenia, że były one piastowane charytatywnie. A zatem teza
postawiona przez organ, że omawiany dokument świadczy o tym,
że pałac był w całości finansowany przez majątek ziemski
jest nieuzasadniona.
Sąd zauważył ponadto, że dokument ten wskazuje również jakiego
rodzaju świadczenia „przekazane były przez właściciela dla
gospodarstwa” co przemawia za tym, że te dwie części majątku
świadczyły sobie „wzajemne usługi”. Trafny jest zatem zarzut
skarżącego co do tego, że zapisy w omawianym dokumencie
przemawiają za brakiem związku funkcjonalnego pomiędzy tymi
częściami majątku nie zaś o jego istnieniu. Gdyby bowiem związek
taki istniał, a zatem faktycznie majątek ziemski i kompleks pałacowoparkowy stanowiły jedność gospodarczą nie istniałaby potrzeba
odrębnego księgowania takich pozycji jak świadczenia właściciela dla
gospodarstwa i majątku ziemskiego dla pałacu. Za trafny uznał Sąd
także zarzut skarżącego odnoszący się do naruszenia przez organ
przepisów postępowania – art. 107 § 3 k.p.a. Zgodnie z treścią tego
artykułu uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności
263

zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione,
dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których
innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej,
zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji,
z przytoczeniem przepisów prawa. Zasadnie zatem skarga wskazuje,
że obowiązkiem organu odwoławczego było ustosunkowanie się
do każdego dowodu zgromadzonego w aktach sprawy. Tymczasem
w aktach administracyjnych znajdują się dowody takie jak
dokumentacja fotograficzna, zeznania świadków, do których organ
w ogóle się nie ustosunkował, nie wskazał także przyczyn, dla których
odmówił wiary zeznaniom skarżącego i świadka W. K.
Bezpodstawnie także stwierdził, że zeznania wskazanych wyżej osób
nie znajdują potwierdzenia w zebranym materiale dowodowym.
[s. 6/13] Na marginesie Sąd pierwszej instancji zaznaczył,
że organ pierwszej instancji nieprawidłowo zaprotokołował czynności
dowodowe. W aktach sprawy znajduje się bowiem protokół z oględzin
przeprowadzonych – zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego – w dniu 10 września 2004 r. Z ostatniej strony
tego protokołu wynika, że dowód ten połączony był z przeprowadzeniem rozprawy administracyjnej. Wskazać przy tym należy,
że brak jest jakichkolwiek dowodów, które wskazywałyby,
czy rozprawa administracyjna została przeprowadzona zgodnie
z przepisami art. 89 i n. k.p.a. (prawidłowe zawiadomienia
o jej terminie, składanie wyjaśnień i zgłaszanie uwag). Brak jest także
odrębnego protokołu z jej przeprowadzenia.
Wskazując na powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie uznał, że zaskarżona decyzja została wydana
z naruszeniem przepisów prawa materialnego – art. 2 ust. 1 lit. e)
dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej oraz prawa procesowego,
które miały wpływ na wynik sprawy.
Z tych względów na podstawie art. 145 § 1 pkt. 1 lit. a) i c) ustawy
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd uchylił
zaskarżoną decyzję.
Skargi kasacyjne od powyższego wyroku do Naczelnego Sądu
Administracyjnego wnieśli Ośrodek Hodowli [...] „[...]” Sp. z o.o.
z siedzibą w G. oraz Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział
Terenowy w P.
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Ośrodek Hodowli [...] „[...]” Sp. z o.o. zaskarżając wyrok w części
dotyczącej budynku – [...] położonego na części działki [...] w D.,
zarzucił naruszenie prawa materialnego, tj. art. 2. ust. 1 lit. e) dekretu
z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej przez:
a) błędną jego wykładnię i przyjęcie, że budynek [...] obecnie
położony na części działki [...] nie podpadał pod działanie przepisów
art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu
reformy rolnej oraz, że wchodził w skład zespołu pałacowoparkowego oznaczonego obecnie działkami ewidencyjnymi
nr [...],[...],[...] i część działki ewidencyjnej nr [...],
b) błędne przyjęcie, że budynek [...] nie pozostawał w funkcjonalnym
związku z nieruchomością ziemską o charakterze rolniczym,
c) błędne przyjęcie, że budynek [...] oddzielony był od pozostałej
części majątku ziemskiego, murem i siatką a zatem stanowił
wyodrębniony kompleks od części gospodarczej.
Wskazując na powyższe podstawy skargi kasacyjnej wniósł
o uchylenie zaskarżonego wyroku w części dotyczącej budynku [...]
położonego na części działki [...] i przekazanie sprawy
Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie
do ponownego rozpoznania ewentualnie o zmianę zaskarżonego
wyroku w części dotyczącej budynku [...] poprzez oddalenie w tym
zakresie skargi A. P. oraz o zasądzenie kosztów postępowania według
norm przepisanych.
W motywach skargi kasacyjnej skarżący wskazał, że działka [...]
w D. powstała z parceli katastralnej nr [...] będącej odrębną od parcel
katastralnych nr [...],[...],[...] i [...] obejmujących zespół pałacowoparkowy. Zarówno ta działka jak i posadowiony na niej budynek [...]
wniesiony został aportem do majątku Spółki na podstawie umowy
Spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego nr Rep. [...]
z dnia [...].
[s. 7/13] Działka nr [...] nigdy nie stanowiła jedności z zespołem
pałacowo-parkowym, oznaczonym obecnie działkami ewidencyjnymi
nr [...],[...],[...] i częścią działki ewidencyjnej nr [...]. Zespół ten
oddzielony był od pozostałych gruntów w tym również od działki
nr [...] z budynkiem [...] murem, siatką oraz drogą gminną.
Przeznaczenie jej miało charakter całkowicie odrębny od zespołu
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pałacowo-parkowego i była ona wykorzystywana wyłącznie na cele
związane z działalnością gospodarczą, położoną na terenie wiejskim
w bezpośrednim sąsiedztwie folwarku. Zgodnie ze sporządzoną
przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków w W. Kartą Ewidencyjną
Zabytków Architektury i Budownictwa, obiekt położony na działce,
obecnie oznaczonej nr [...] wzniesiony został w 1936 r. z przeznaczeniem na mieszkanie dla rządcy F. T., który mieszkał w tym
budynku do wybuchu II wojny światowej. Powyższe, zdaniem strony
skarżącej potwierdza, że budynek [...] zarówno fizycznie jak i funkcjonalnie stanowił odrębny od zespołu pałacowo-parkowego obiekt
gospodarczy.
W dalszej części skargi kasacyjnej autor skargi kasacyjnej
wskazał, że Sąd pierwszej instancji błędnie przyjął, iż budynek [...]
był wyodrębniony z pozostałej części majątku ziemskiego oddzielony
od niego murem i siatką, a zatem stanowił wyodrębniony kompleks
od części gospodarczej majątku. Twierdzenie to jest bowiem
sprzeczne ze znajdującym się w aktach sprawy materiałem
dowodowym, mapą geodezyjną, wizją lokalną oraz zeznaniami
świadków.
Obiekt posadowiony na części działki [...] był ściśle związany
z działalnością gospodarczą majątku gdyż tu znajdował się ośrodek
zarządzania nieruchomością ziemską. Natomiast ustalenia Sądu
co do oddzielenia nieruchomości bramami, siatką oraz murem
od pozostałej części majątku ziemskiego mogą dotyczyć wyłącznie
zespołu pałacowo-parkowego. Jest to jednak jedynie przyjęty
w ówcześnie obowiązujących normach społecznych i obyczajowych
zwyczajowy sposób oddzielenia się właścicieli od reszty majątku
mający na celu zapewnienie im prywatności. Budynek [...] znajdował
się na części działki posiadającej wyłącznie charakter rolniczy,
w sąsiedztwie folwarku oraz stanowił gospodarczą całość
z nieruchomością ziemską o charakterze rolniczym.
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w P.
zaskarżając wyrok w całości podniosła zarzut naruszenia:
1) art. 174 pkt. 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi poprzez naruszenie przepisów postępowania, tj.:
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a) artykułu 1 § 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(Dz. U. Nr 153, poz. 1269, zwana dalej „p.u.s.a.”) i art. 3 P.p.s.a.,
poprzez błędne wykonanie funkcji kontrolnej, polegające na naruszeniu uprawnień Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako organu
administracji państwowej wynikających z przepisu art. 80 k.p.a.,
czyli do swobodnej oceny na podstawie całokształtu materiału
dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona, a więc czy
nieruchomość objęta wnioskiem jest nieruchomością ziemską,
podpadająca pod działanie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13,
zwany dalej „dekretem”);
[s. 8/13] b) art. 141 § 4 P.p.s.a. w związku z art. 153 P.p.s.a. poprzez
przekroczenie granic dopuszczalnych wskazań co do dalszego
postępowania przez organ administracji państwowej i związanie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi swoją oceną sprawy, niebędącą
w istocie oceną prawną, lecz jedynie odmienną i nieuprawnioną
interpretacją wybiórczo dobranych faktów, prowadzącą w konsekwencji do narzucenia organowi administracji państwowej sprzecznej
z materiałem dowodowym oceny materiału dowodowego co do rzekomego braku istnienia związku funkcjonalnego pomiędzy zespołem
pałacowo-parkowym w D. oraz tzw. „rządówki”, a pozostałym
majątkiem ziemskim, gdy tymczasem żaden przepis, który może być
przedmiotem oceny prawnej i wskazań Sądu nie definiuje pojęcia
„związku funkcjonalnego”;
c) art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i lit. c) P.p.s.a. i art. 141 § 4 P.p.s.a. poprzez
niewskazanie, jakie inne przepisy prawa materialnego zostały
naruszone, które miały wpływ na wynik sprawy oraz jakie konkretnie
przepisy postępowania zostały naruszone w sposób istotny przez
organ administracji państwowej, mając jednocześnie wpływ na wynik
sprawy, skoro Sąd pierwszej instancji wskazuje w konkluzji
uzasadnienia tylko naruszenie przepisów prawa materialnego
i to jedynie art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu;
2) art. 174 pkt. 1 P.p.s.a. poprzez naruszenie art. 2 ust. 1 lit. e)
dekretu, polegające na błędnej jego wykładni i przyjęciu wbrew
ustalonym faktom, iż zespół pałacowo-parkowy w D. oraz tzw. „[...]”
nie były nieruchomością ziemską podlegającą przejęciu, gdyż nie
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pozostawały w „funkcjonalnym związku” z pozostałą częścią majątku
ziemskiego.
Wskazując na powyższe podstawy skargi kasacyjnej Agencja
Nieruchomości Rolnych Oddział w P. wniosła o uchylenie
zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy
Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do
ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie kosztów postępowania
według norm przepisanych.
Zdaniem autora skargi kasacyjnej, Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi będąc związanym oceną prawną wskazaną w wyrokach
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia
10 stycznia 2006 r. sygn. IV SA/Wa 1877/05 i z dnia 17 marca 2004 r.
sygn. IV SA 4253/02, nadal był władny do samodzielnej oceny
czy zespół pałacowo-parkowy w D. i tzw. „rządówka” podpadały
pod działanie art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu w oparciu o § 5
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca
1945 r. w sprawie wykonania dekretu PKWN z dnia 6 września 1944
roku o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1945 r. Nr 10,
poz. 51 ze zm.).
W wyniku przeprowadzonych dowodów dokonał oceny
całokształtu materiału dowodowego i na tej podstawie prawidłowo
ocenił, iż nieruchomość objęta wnioskiem Pana A. P. była w chwili
przejęcia nieruchomością ziemską o charakterze rolniczym,
pozostającą w funkcjonalnym związku z pozostałą częścią
nieruchomości ziemskiej i jako taka, podpadała pod działanie art. 2
ust. 1 lit. e) dekretu. Ocena ta mieściła się w granicach zasady
wynikającej z art. 80 k.p.a., czyli zasady swobodnej oceny dowodów.
Tymczasem Sąd pierwszej instancji, dokonując kontroli zgodności
z prawem decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi naruszył,
zdaniem Agencji, powyższą zasadę swobody oceny dowodów przez
organ. Stwierdził bowiem w uzasadnieniu, iż nie podziela stanowiska
organu, co do istnienia związku funkcjonalnego pomiędzy
nieruchomościami objętymi wnioskiem Pana A. P., a pozostałą
częścią majątku, ograniczając się jedynie do odmiennej i wybiórczej
polemiki z oceną materiału dowodowego dokonaną przez Ministra.
[s. 9/13] W skardze kasacyjnej wskazano również, że ocena
prawna o charakterze wiążącym musi dotyczyć prawidłowej wykładni
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zastosowanego przepisu w odniesieniu do ściśle określonego
rozstrzygnięcia podjętego w konkretnej sprawie. Tymczasem żaden
przepis prawa nie definiuje pojęcia „związek funkcjonalny”. Pojęcie
„funkcjonalnej łączności” zostało po raz pierwszy użyte przez
Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu do uchwały z dnia
19 września 1990 r. w sprawie wykładni art. 2, ust. 1 lit. e) dekretu.
W uzasadnieniu tym znalazło się zdanie: „Z przepisów tych nie
wynika natomiast, ażeby na cele reformy rolnej były przeznaczone
nieruchomości nie mające takiego charakteru, a wiec m.in. działki
budowlane (nie pozostające w funkcjonalnej łączności z gospodarstwem rolnym) wydzielone prawnie lub fizycznie przed 1 września
1939 r. (art. 2 ust. 2 dekretu)”. Pojęcie to zostało przeniesione na grunt
orzecznictwa sądów administracyjnych. Nigdzie jednak, żaden przepis
nie definiuje tego pojęcia ani nie wprowadził jego powszechnej
wykładni. Oznacza to, zdaniem skarżącego, iż ocena wyrażona przez
sąd administracyjny jako ocena prawna w rozumieniu art. 153 P.p.s.a.
i w konsekwencji wskazania co do dalszego postępowania, nie mogą
stanowić wiążącej wykładni pojęcia „związek funkcjonalny” i wskazania, jak organ administracji państwowej ma to pojęcie rozumieć
także w przyszłości oraz czy w ogóle dopuszczalne jest
wartościowanie elementów składających się na pojęcie związku
funkcjonalnego takich jak: związek podmiotowy, organizacyjny,
finansowy, historyczny, terytorialny i.t.p., a zatem które z tych
elementów i w jakim stopniu muszą wystąpić, aby taki „związek
funkcjonalny” istniał.
Ponadto, strona skarżąca podkreśliła, że w uzasadnieniu
zaskarżonego wyroku wskazano, iż zaskarżona decyzja została
wydana z naruszeniem przepisów prawa materialnego – art. 2 ust. 1
lit. e) dekretu oraz „prawa materialnego”, które miały wpływ
na wynik sprawy. Brak zatem powyższemu uzasadnieniu wskazania,
jakie jeszcze inne przepisy prawa materialnego zostały naruszone
i to w sposób, który miał wpływ na wynik postępowania, co stanowi
naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) P.p.s.a.
Dodatkowo, w ocenie Agencji Nieruchomości Rolnych, Sąd
nie wykazał jakie konkretnie przepisy postępowania w sposób istotny
decyzja narusza i to tak, że mogło to naruszenie mieć istotny wpływ
na wynik sprawy. Pojawiają się w uzasadnieniu artykuły Kodeksu
postępowania administracyjnego tj. art. 107 § 3 k.p.a. i art. 89 i n.
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k.p.a., ale Sąd nie wskazał, czy to właśnie te przepisy zostały przez
organ naruszone i co ważniejsze, czy mogły mieć istotny wpływ
na wynik sprawy.
Uzasadniając zarzut naruszenia art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu strona
skarżąca wskazała, że przeważająca część dotychczasowego
orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu
Najwyższego dopuszcza badanie poza normami obszarowymi,
o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu, także badanie czy dana
nieruchomość jest nieruchomością ziemską o charakterze rolniczym
(w części bądź w całości), a jeżeli taką nie jest, to czy w takim razie
pozostawała w związku funkcjonalnym (łączności) z nieruchomością
ziemską. Zdaniem Agencji w niniejszej sprawie związek taki istniał,
i to w wielu płaszczyznach: prawnej, organizacyjnej, finansowej,
terytorialnej, osobowej. Tymczasem Sąd pierwszej instancji dokonał
błędnej wykładni art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu i dokonał swoistego
wartościowania elementów składających się na pojęcie związku
funkcjonalnego, dokonując nieuprawnionej wykładni rozumienia tego
pojęcia. Błędna wykładnia powołanego przepisu wyraża się także,
zdaniem strony skarżącej poprzez brak konsekwencji w ocenie
związku funkcjonalnego dokonanej przez Sąd. Skoro bowiem Sąd
przyjął, iż zespół pałacowo-parkowy stanowił jedynie miejsce
zamieszkania właściciela majątku i jego rodziny, świadczące o braku
związku z pozostałym majątkiem ziemskim, to konsekwencją takiego
rozumowania powinno być przyjęcie, iż ośrodkiem decyzyjnym była
tzw. „rządówka”. Tymczasem Sąd stwierdził brak związku
funkcjonalnego także tzw. „rządówki” z pozostałą nieruchomością
ziemską.
[s. 10/13] W odpowiedzi na skargi kasacyjne Ośrodka Hodowli
[...] „[...]” oraz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w P.
uczestnik postępowania A. P. wniósł o ich oddalenie.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Naczelny Sąd Administracyjny jest związany podstawami skargi
kasacyjnej, bowiem zgodnie z art. 183 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej P.p.s.a., rozpoznaje sprawę
w granicach skargi kasacyjnej, biorąc z urzędu pod uwagę jedynie
nieważność postępowania, której przesłanki enumeratywnie
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wymienione w § 2 art. 183 P.p.s.a., w rozpoznawanej sprawie
nie wystąpiły. Uzasadniało to rozpoznanie skarg kasacyjnych
w zakresie wyznaczonym przez powołane w nich podstawy.
Zgodnie z art. 174 P.p.s.a. skargę kasacyjną można oprzeć
na następujących podstawach:
1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną wykładnię lub
niewłaściwe zastosowanie,
2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło
mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
Odnosząc powyższe uwagi do podstaw skargi kasacyjnej złożonej
przez Ośrodek Hodowli [...] „[...]” Spółka z o.o. w G. należy
stwierdzić, iż zarzut naruszenia prawa materialnego przez błędną
wykładnię, polegającą na przyjęciu, że budynek „[...]” wchodził
w skład zespołu pałacowo-parkowego, że nie pozostawał
w funkcjonalnym związku z nieruchomością oraz, że był oddzielony
od niej murem i siatką – nie stanowi prawidłowej podstawy
kasacyjnej, w rozumieniu art. 174 pkt 1 P.p.s.a.
Błędna wykładnia, o jakiej mowa w wymienionym przepisie
polega na niewłaściwym rozumieniu określonej normy prawnej,
bądź też na zastosowaniu prawa uchylonego.
Nie można, co w istocie czyni autor skargi kasacyjnej Ośrodka,
uzasadniać błędnej wykładni prawa materialnego poprzez zarzut
błędnych ustaleń faktycznych poczynionych przez Sąd I instancji.
Aby można było postawić zarzut błędnej wykładni stan faktyczny
sprawy nie może budzić wątpliwości.
Zarzucenie błędnych ustaleń faktycznych możliwe jest poprzez
oparcie skargi kasacyjnej na podstawie przewidzianej w art. 174 pkt. 2
P.p.s.a., tj. zarzucie naruszenia przepisów postępowania, o ile
naruszenie to mogło mieć wpływ na wynik sprawy.
Ośrodek Hodowli [...] „[...]” w podstawie złożonej skargi
kasacyjnej nie powołuje zarzutu naruszenia przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie przepisów ustawy – P.p.s.a.
Tym samym akceptuje ustalony przez Sąd I instancji stan
faktyczny sprawy, co czyni niezasadnym podniesiony w skardze
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kasacyjnej zarzut naruszenia prawa materialnego – art. 2 ust. 1 lit. c)
dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Przechodząc do oceny skargi kasacyjnej wniesionej przez Agencję
Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w P. Naczelny Sąd
Administracyjny zauważa, że zasada związania podstawami
kasacyjnymi oznacza, iż Naczelny Sąd Administracyjny nie może
domniemywać intencji wnoszącego skargę. Nie jest też uprawniony
do zastępowania stron oraz korygowania czy uzupełniania za nie
podstaw kasacyjnych. Jest to istotne z uwagi na sposób sformułowania
przez autora skargi kasacyjnej zarzutu naruszenia przepisów
postępowania.
[s. 11/13] Jako taki podniesiony został zarzut naruszenia art. 1 § 2
ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153,
poz. 1269 ze zm.) i art. 3 P.p.s.a. Wymienione przepisy nie stanowią
przepisów postępowania w rozumieniu art. 174 pkt 2 P.p.s.a., mają
bowiem charakter ustrojowy, nadto art. 3 P.p.s.a. składa się z kilku
jednostek redakcyjnych, a każda z nich stanowi samodzielną regulację
prawną. Autor skargi kasacyjnej nie wskazuje o jaką konkretnie
jednostkę redakcyjną mu chodzi, nie wiąże też żadnego z przepisów
wymienionych w pkt 1a skargi kasacyjnej z przepisem postępowania,
co uniemożliwiło Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu odniesienie się do tak postawionego zarzutu.
Nietrafne są także zarzuty sformułowane w pkt 1 b–c skargi
kasacyjnej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie naruszył
art. 141 § 4 P.p.s.a. w zw. z art. 153 P.p.s.a. dokonując oceny
charakteru nieruchomości w D.
Wcześniejszy wyrok Sądu wydany w tej sprawie w dniu 17 marca
2004 r. nie przesądzał tego, czy nieruchomość jest nieruchomością
ziemską w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. c) dekretu o przeprowadzeniu
reformy rolnej.
Sąd stwierdził wtedy, że organy administracji nie wyjaśniły
należycie sprawy, nie przeprowadziły koniecznych dowodów.
W postępowaniu administracyjnym przeprowadzonym po wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia
17 marca 2004 r. materiał dowodowy w tym zakresie został
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uzupełniony i stanowił podstawę do dokonania przez Wojewodę W.
oceny, że nieruchomość objęta wnioskiem A. P. nie podpadała
pod działanie przepisów dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Ocenę tę, odmienną od przedstawionej w zaskarżonej decyzji
podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, do czego
był uprawniony i czym nie naruszył powołanych w pkt 1 b) skargi
kasacyjnej przepisów postępowania.
Także nieuzasadniony jest zarzut przedstawiony w pkt 1 c) skargi
kasacyjnej Agencji Nieruchomości Rolnych.
Dla uchylenia przez Sąd I instancji decyzji na podstawie art. 145
§ 1 pkt 1 lit. a) P.p.s.a. wystarczające było stwierdzenie, że przy jej
wydaniu naruszono prawo materialne – art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu
o przeprowadzeniu reformy rolnej. Zawarte na s. 11 uzasadnienia
zaskarżonego wyroku zdanie, że „zaskarżona decyzja została wydana
z naruszeniem przepisów prawa materialnego – art. 2 ust. 1 lit. c)
dekretu oraz prawa materialnego, które miały wpływ na wynik
sprawy”, świadczy o pomyłce Sądu I instancji, który po słowie „oraz”
zamiast użyć pojęcia „prawa procesowego”, bo tylko to w art. 174
pkt 2 P.p.s.a. wiązane jest z wynikiem sprawy, omyłkowo dwukrotnie
stwierdził naruszenie prawa materialnego. Powyższe nie może jednak
świadczyć o wadliwości uzasadnienia, tym bardziej, że w jego treści
Sąd I instancji wymienił przepisy procedury administracyjnej,
które jego zdaniem naruszył organ wydając zaskarżoną decyzję.
Odnosząc się do zarzutu dokonanej przez Sąd błędnej wykładni
art. 2 ust. 1 lit. c) dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej
przypomnieć należy, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej (dalej dekret PKWN)
nieruchomości ziemskie o wskazanym areale przechodziły na własność Skarbu Państwa bezzwłocznie, bez żadnego wynagrodzenia.
Właściciele ziemscy zostali pozbawieni własności przedmiotowego
majątku z mocy prawa, z dniem wejścia w życie dekretu,
bez jakiegokolwiek odszkodowania.
[s. 12/13] Z uwagi na tak restrykcyjne uregulowanie – w
demokratycznym państwie prawnym urzeczywistniającym zasady
sprawiedliwości społecznej (art. 1 Konstytucji RP) – nie może ulegać
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wątpliwości, że przepisy dekretu muszą być stosowane i wykładane
ściśle. Niedopuszczalna jest natomiast taka interpretacja tych
przepisów, która nie licząc się z ich treścią, uwzględnia jedynie
ówczesne przesłanki polityczne. Takie stanowisko – powszechnie
aprobowane w piśmiennictwie oraz orzecznictwie Sądu Najwyższego
i Naczelnego Sądu Administracyjnego – wyraził Sąd Najwyższy
w uchwale z dnia 27 września 1991 r. sygn. akt III CZP 90/91 (OSNC
1992, nr 5, poz. 72). Aktualny jest ponadto pogląd Sądu Najwyższego
przedstawiony w wyroku z dnia 8 maja 1992 r. sygn. akt III ARN
23/92 (OSP 1993, nr 3, poz. 47), że przepisów nacjonalizacyjnych,
które wprowadziły rewolucyjne ograniczenia prawa własności
nie można wyjaśnić jeszcze bardziej ograniczając prawa, i to w drodze
wykładni rozszerzającej, wbrew brzmieniu konkretnych norm
prawnych. Podobne zapatrywania prezentuje również Naczelny Sąd
Administracyjny orzekający w niniejszej sprawie.
Podkreślenia zatem wymaga, iż omawiany dekret nie dawał
żadnych podstaw do konfiskaty całego mienia osób fizycznych, w tym
gruntów i zabudowań właścicieli ziemskich. Jednoznacznie odnosił
się bowiem tylko do nieruchomości ziemskich wymienionych w jego
art. 2 ust. 1. Zawarte tam wyliczenie jest przy tym pełne, a nie
przykładowe i podlegać musi wykładni ścisłej, a nie interpretacji
rozszerzającej (wyrok NSA z dnia 1 grudnia 1995 r. sygn. IISA
1499/94, „Wokanda” 1996, z. 3, s. 32).
Materialnoprawną podstawę kontrolowanych przez Sąd I instancji
decyzji stanowił art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, który stanowił, że na cele reformy rolnej
przejęciu będą podlegały stanowiące własność czy współwłasność
osób fizycznych lub prawnych nieruchomości ziemskie o określonym
areale. Zdanie pierwsze ust. 1 art. 2 dekretu, w pierwotnym brzmieniu
(opublikowany w Dz.U. RP Nr 4, poz. 17) odwoływało się bezspornie
do „nieruchomości ziemskich o charakterze rolniczym”. Późniejsza
nowelizacja dokonana dekretem z dnia 17 stycznia 1945 r. w sprawie
zmiany dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia
6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1945 r.
Nr 3, poz. 9), polegała na skreśleniu słów „o charakterze rolniczym”.
Brzmienie art. 2 ust. 1 zd. 1 – zawarte w tekście jednolitym
zamieszczonym w Dzienniku Ustaw z 1945 r. Nr 3, poz. 45 – nie
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obejmowało więc skreślonych nowelą słów „o charakterze
rolniczym”. Dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej nie dotyczył
wszelkich nieruchomości, a jedynie nieruchomości określonego
rodzaju, a mianowicie nieruchomości ziemskich.
Omawiany dekret PKWN nie definiował pojęcia „nieruchomość
ziemska”. Takiej definicji nie zawierały też – obowiązujące w dacie
wejścia w życie dekretu – systemy prawne z zakresu prawa
rzeczowego.
W związku z powyższym, skoro obowiązujące w dacie wejścia
w życie dekretu PKWN systemy prawne, jak i sam omawiany dekret,
nie definiowały określenia „nieruchomość ziemska”, to pojecie
to powinno być wyjaśnione z uwzględnieniem normatywnych celów
reformy rolnej, a zwłaszcza w nawiązaniu do przepisów art. 1 ust. 2
dekretu, który ustala, dla realizacji jakich zamierzeń mają służyć
grunty przejmowane na potrzeby reformy rolnej. Zastosowanie w tym
zakresie wykładni celowościowej dodatkowo uzasadnia restrykcyjny
charakter przepisów dekretu, o czym była mowa.
[s. 13/13] Stanowisko takie wyraził Naczelny Sąd
Administracyjny w uzasadnieniu uchwały siedmiu sędziów z dnia
5 czerwca 2006 r. sygn. akt I OPS 2/06, wskazując, że z art. 2 ust. 1
lit. e) dekretu PKWN wynika, że na cele reformy rolnej mogą być
przeznaczone tylko te nieruchomości ziemskie, które odpowiadają
celom wskazanym „w art. 1 cześć druga dekretu. Tak więc nie chodzi
tu o wszystkie nieruchomości, które mogły być nazwane jako
ziemskie, ale o pewną ich grupę, przydatną do realizacji określonych
celów, które zostały wyczerpująco wymienione w punktach a, b, c, d
i e art. 1 ust. 2 dekretu”. Sąd stwierdził także, że punkty a–c
bezspornie odnoszą się do gruntów rolnych przeznaczonych
na upełnorolnienie lub utworzenie nowych gospodarstw rolnych.
Wątpliwości budzą jedynie dwa następne punkty, jednak mowa
w nich o zarezerwowaniu „odpowiednich terenów” na realizację
określonych celów, a nie zarezerwowaniu „odpowiednich obiektów”.
To, że przepisy dekretu w odniesieniu do pałaców, dworów
czy też innych obiektów były nadużywane przez ówczesne władze,
świadczy jedynie o tym, że cele tych władz były odległe od celów
wskazanych w art. 1 ust. 2 dekretu. W uchwale z dnia 19 września
1990 r. W 3/99 (OTK 1990, poz. 26, s. 174), która zachowuje swoją
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wartość i aktualność pomimo utraty mocy powszechnie obowiązującej, przyjęto, że pod pojęciem „nieruchomość ziemska”
używanym w dekrecie, należy rozumieć nieruchomości ziemskie
o charakterze rolniczym. Powiększony skład Naczelnego Sądu
Administracyjnego uznał zatem, że na podstawie art. 2 ust. 1 lit. e)
dekretu PKWN przeszły na cele reformy rolnej tylko te nieruchomości
ziemskie o charakterze rolniczym, mogące być wykorzystane na cele
wskazane w art. 1 cześć druga dekretu, których łączna powierzchnia
przekracza wielkości obszarowe określone w art. 2 ust. 1 lit. e)
dekretu.
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie orzekającym w rozpoznawanej sprawie, podzielając przedstawione w powołanej uchwale
poglądy prawne, uważa, iż mają one zastosowanie do wszystkich
nieruchomości o charakterze nierolniczym, w tym między innymi
do zespołów pałacowo-parkowych czy dworsko-parkowych oraz że na
cele reformy rolnej mogły być przejmowane tylko takie
nieruchomości (lub ich części), które stanowiły tereny, a nie obiekty
rezerwowane dla realizacji celów określonych w art. 1 ust. 2 pkt d) i e)
dekretu PKWN.
Uwzględniając
powyższe
rozważania
Naczelny
Sąd
Administracyjny na podstawie art. 184 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.
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Bolechowska Maria 101
Bolechowski Kazimierz 101
Bombicki M. 167

Boniecki A. 158, 177
Borejsza
– Iwona 56
– Jerzy 56
Borkowska-Bagińska E. 17
Borys Janina 49–50
Borzeniecka Benigna 101
Borzeniecki Wincenty 101
Branik Ewa 101
Breyer S. 16
Broel-Plater Andrzej Cezary 101
Brudnicka
– Helena 101
– Lucyna 101
Brudnicki
– Edmund 101
– Edward 101
– Tomasz 102
Brzezińska Halina 102
Brzóska Roman 124
Budkiewicz Łucja 102
Budny Wanda 102
Budzyńska Michalina 102
Bukowski Wincenty Czesław 102
Byszewska Alicja 102
Bzowska Irena, zob. JanotaBzowska Irena
Chabowska Janina 102
Chabowski Leon 102
Chamiec Jadwiga Ludwika 102
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Chludziński Hipolit 42
Chmielewski Z. 210
Chomiak 167
Chrościcka Maria 102
Chrzanowski Jan 69
Chyczewski Marceli 102
Cichowski Hipolit 102
Cieszyński Tadeusz 102
Cieśliński Zygmunt Walenty 102
Czaplicka
– Kazimiera 102
– Krystyna 102
– Maria 102
Czaplicki
– Antoni 102
– Zygmunt 102
Czarkowska Helena 102
Czarnecka Emilia Florentyna 102
Czarnowska
– Elżbieta Małgorzata 102
– Janina 102
Czartoryscy 168
Czartoryska z d. Dzieduszycka
Jadwiga 158
Czartoryski
– Jerzy 158, 163, 171
– Witold 30–32, 158, 163–164,
170–171
– Włodzimierz 30–32, 55–56,
158–160, 163, 167, 169–173
Czechowski Jan 219
Dal Trezzo Leonarda Józefa 102
Dąb-Kocioł Jan 27, 112, 157
Dąbrowska Jadwiga 102
Dąbrowski Cz. 143
Dąmbscy h. Godziemba 177
Dąmbska z d. Zielonacka
Bronisława 177

Dąmbski Janusz 174, 177–180
Dąmbski Władysław 177
De Thun
– Jadwiga 102
– Jan 102
Detkens Wiktor Przemysław 102
Dębicki Jan, zob. Jaxa-Dębicki
Jan
Dietrich Tadeusz 254
Dłużewska Jadwiga 102
Dłużewska-Kańska Zofia 102
Dłużniewski Józef 102
Doberski Piotr Zbigniew 102
Dolecka Anna 102
Domański Lucjusz Stefan 134,
136
Drobner Bolesław 219
Duczymińska Janina Maria 102
Duczymiński Leon Józef 102
Dumanowski J. 177
Dzbeńska Ewa 255
Dzieduszycka Jadwiga, zob.
Czartoryska Jadwiga
Dziedzicka Janina 99
Dzierzbicka Józefa 102
Dzierżanowska Maria 102
Dziewanowska Zofia Teresa 102
Dziewanowski Michał 103
Eisele
– Henryk 41–44, 186–187
– Ryszard 41–44, 186–187
Elsner Józef 165
Filemonowicz K. 134, 136
Filewicz Maria Felicja 103
Filipowska Helena 103
Flacht Jan 124
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Foksowicz
– Andrzej 190
– Janina 189–190, 194–195, 200
– Maria 191, 200
– Mateusz 188–201
– Tadeusz 190
Fredro Aleksander 168
Fryderyk Wilhelm II 138
Garbolewscy h. Sulima 146
Garbolewska Alicja Maria 36,
146–147
Garbolewski
– Jerzy Włodzimierz 36, 146–147
– Kazimierz Aleksander 146
– Leonard Jacek 36, 146–147
– Stefan Roman 36, 146–147
Garczyński Wacław 103
Gaworska Apolina 103
Gąsecka Józefa 44
Gierzyński Adolf 103
Giewartowska Regina 63–64
Gniazdowski Mariusz 103
Goćkowski Wojciech 103
Golian
– Wacław 103
– Wojciech 103
Gorczyńska Irena 103
Gościcka Antonina Ewa 103
Gościniak 177
Gozdowska Zofia 103
Górecka Julia 103
Górecka Waleria 103
Grabowska
– Krystyna 103
– Maria Beata 103
Grabowski Czesław 103
Grajewska Agnieszka 103
Grąbczewska Maria 103

Gregorowicz Wanda 103
Greiser Artur 198
Grochowska Janina 86
Grochulska Barbara 108
Grubecki Jan Michał 141, 145,
219
Gruberska Marta 135
Grzegorzewicz Maria 103
Grzybowska Hanna Maria 103
Gumkowski J. 198
Gumowska Maria 103
Gutkowska
– Joanna 103
– Krystyna 103
Günter Laura, zob. SchwarzburgGünter Laura
Haneman Jan Stefan 218
Harwas Anna 255
Hejmowski S. 198
Hempl
– Krystyna 95
– Zygmunt 95
Holnicka-Szulc Maria Wanda
103
Horoch Juliusz 103
Ihnatowicz Olga 103
Iwanicka Wanda 103
Iwanicki Witold 103
Jabłońska
– Leokadia 103
– Marta 103
Jabłoński F. 134, 136
Jackowska Halina 106
Janczewska
– Maria 103
– Marta 103
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Janiszewska Jadwiga Rozalia 103
Janota-Bzowska Irena 103
Januszewicz-Stetyńska Janina
103
Januszewska Ewa Maria 103
Jaroszewski Zygmunt 104
Jawornicka Wanda 104
Jaworska
– Cecylia 104
– Genowefa 104
– Maria 104
Jaworski Juliusz 104
Jaxa-Dębicki Jan 104
Jelińska Janina, zob.
Łobanowska-Jelińska Janina
Jentys Barbara 104
Jeszke Witold 192–193
Jędrychowski Stefan 219, 254
Jędrzejewski Wiktor Marek 104
Jurga-Szczygielski Władysław
104
Kaczorowski Michał 254
Kaczyńska Stanisława 104
Kaczyński Marceli 104
Kakowska
– Romana Walentyna 104
– Stanisława 104
Kalabiński S. 11
Kaliński Maciej 17–18
Kamieniecki Władysław 96
Kamińska
– Franciszka 104
– Konstancja 104
– Maria 104
– Teodozja 44
Kamiński
– Feliks 104
– Julian 104

– Michał 104
Kanigowska Józefa 104
Kańska Zofia zob. Dłużewska
Zofia
Karczewska
– Cecylia 104
– Natalia 104
Karska Wincentyna 104
Kettlinger 132
Kiernik Władysław 254
Kierzkowski Ignacy 104
Kieszkowska Wacława 104
Kiślańska Janina Maria 104
Klajnerman Izzak 92, 205
Kleitz Zofia 104
Kłobukowska Maria 104
Kłobukowski Higin 104
Kłusek M. 40
Kobylański Aleksander 99
Kobyłecka Janina 104
Kocięcka Eleonora 104
Kocięcki Walenty 104
Koelichen Wanda 104
Kołacz Władysław 104
Kołakowska Eufemia 104
Kołakowski
– Franciszek 104
– Stanisław 65
Komierowski Stefan 104
Konarzewska Anna 104
Konarzewski
– Hieronim 104
– Wacław 104
Kondratowski 167
Konieczny A. 159, 183
Kopiński K. 11
Koreccy 168
Korybut-Woroniecka 104
Korytowska Anna 104
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Korytowski Edward 194, 196
Koszczyński Kazimierz 104
Koszkowska Janina Karolina 104
Kotek-Agroszewski Stanisław
218
Kowalczyk M. 17, 19
Kowalewski
– Kazimierz 104
– Stanisław 172, 185, 202
Kownacki
– Albin Jerzy 105
– Wacław 105
– Walenty 105
Kozielska Anna 105
Kozielski Wojciech 105
Koziorowski Ignacy 105
Krajewska
– Helena Maria 105
– Maria Antonina 105
Krajewski Ignacy Stefan 105
Kręglewski Jan 188, 198–200
Kruszewska
– Danuta 105
– Feliksa 105
– Halina 105
– Teresa 105
Kruszewski
– Andrzej Wiesław 105
– Julian 105
Kryńska Stefania 105
Kulpiński Stanisław 124
Kułakowski T. 198
Kutaszewicz Eugeniusz 105
Kuźnicki Wacław 105
Lasocki Bronisław 105
Leski Kazimierz 105
Leszczyc Z. 132, 184
Leszczyńscy 168

Leszczyńska Cecylia 105
Leśnikowska Zofia Jadwiga 105
Leśnodorski B. 156
Lewartowska Róża 99
Lewinger Henryk 99
Lubomirscy 55, 160
Łabęcka Felicja 105
Łabędzcy 49–50
Łańcucka Anna 105
Łazowy Barbara 105
Łącki Franciszek 105
Łebkowska Izabella Władysława
105
Łobanowska-Jelińska Janina 105
Łuczak Helena 105
Łuszczkiewicz Julia 99
Machcińska Maria Magdalena
105
Maciszewski W. 134, 136
Majewska
– Helena 105
– Janina 105
– Janina Stanisława 105
– Olimpia 105
Makedoński Gabriel 105
Makomaski Zygmunt 105
Malanowski
– Bolesław Aleksander 105
– Franciszek Zdzisław 105
Malec Mieczysław 182
Malicka Janina Maria 105
Malińska Stanisława 105
Mańkowska Irena 105
Marchwicki Stanisław 105
Marsoygowa 167
Martynowicz 135
Mastalski 167
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Mazowiecki Tadeusz 106
Mączewska Stefania 106
Mech Jadwiga 106, 108
Michalewska K. 51–52
Michalik Szczepan 106
Michalska Eugenia 106
Mieczkowska Genowefa 106
Mieszkowski
– Aleksander 106
– Michał 106
Mikulska Zofia 104
Miszewska Maria 106
Mitera Stanisław 167
Mołdawa T. 134, 140, 142, 148,
157, 172
Morawski Edward, zob. OsóbkaMorawski Edward
Mostek Elżbieta 106
Mysłakowski Telesfor 106
Nakonieczna Alina Barbara 106
Napiórkowska Jadwiga 106
Nasierowski Józef 106
Nawroccy 188
Niemirycz Zofia 106
Niewiarowska Zofia 106
Nożewski Wacław 106
Okońska Zofia 106
Okoński Artur Ksawery 106
Olejnik Edward 193, 195
Olszewska Jadwiga Franciszka
106
Olszyńska Helena 106
Ordęga Zuzanna 106
Orzechowski Józef 106
Osiecka
– Helena 106
– Marianna 106

Osiecki Jan 106
Osóbka-Morawski Edward 218,
224, 254
Ostrowscy h. Rawicz 24, 138
Ostrowska z d. Tyszkiewicz
Maria 138
Ostrowski
– Jan 24, 138–139, 143
– Juliusz 138
– Tomasz 138
Ożegalski Franciszek 99
Paczowska Kamilla 106
Pajewska Helena 106
Pański Jan Franciszek 94
Patocka Hanna 106
Pawlak Wiktor 16–17
Pawlikowska Wanda 106
Pawłowski Stefan 49
Piechna Eugenia 106
Pietrzak M. 156
Piotrowska
– Jadwiga 106
– Olga 38–39, 182, 184–185
Piotrowski 124
Plater Andrzej, zob. Broel-Plater
Andrzej
Płaza S. 195
Płoska
– Julia Zofia Maria 106
– Stefania 106
Płoski Antoni 106
Pocztarek Małgorzata 255
Podedworny Bolesław 254
Podkolińska Helena 106
Pomirska Aniela 106
Popkowski Stefan 106
Porembalska Irena 38–39, 182,
184–185
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Porembalski Jan 182
Potoccy 55, 83, 160
Potuliccy 71–73
Potulicka Aniela 71
Prądzyńska Irena 106
Pretorius Emil 165
Pszczółkowski Wiktor 107
Racięcka Halina Elżbieta 107
Raczyńscy h. Nałęcz 161
Raczyński 55, 160–161
Radkiewicz Stanisław 219, 254
Radwańska
– Anna Antonina 107
– Maria Magdalena 107
Radziejowska Julia 99
Radziwiłł Konstanty 46
Rau Jadwiga 109
Riedel
– Irena 96
– Stanisław 96–97
– Zofia 96
Robakowski Michał 165
Rodoszewska Zofia Łucja 107
Rogalewicz
– Witold Kazimierz 107
– Włodzimierz 107
Rokicka Józefa 107
Rola-Żymierski Michał 218, 254
Rosenkranz Achilles 196
Rostworowski Wojciech 107
Roszkowska Maria 107
Rościszewska
– Alina 107
– Anna 107
– Janina 107
– Maria Józefa 107
– Zofia 107

Rościszewski
– Jan 107
– Marian 107
– Paweł 107
Różycka
– Helena 107
– Teodozja Felicja 109
Rudnicka Jadwiga 107
Rudzińska Stanisława 107
Rusinowicz R. 168
Ruszczyńska
– Alina Teodora 107
– Hanna 107
– Maria 107
Ruszczyński
– Andrzej 107
– Janusz 107
– Stanisław 107
Rutkowska Halina 107
Rząca Stefan 63
Rzeczkowska
– Florentyna 107
– Zofia 107
Rzeczkowski Wacław 107
Rzymowski Wincenty 219
Sanguszko Roman 37
Schmej
– Alojzy 69
– Edmund 68
Schwarzburg-Günter Laura 107
Seweryński Józef 124
Sienicki Józef Izydor 107
Sikora 167
Sikorska Helena 65
Sikorski Franciszek 65
Skarżyński Wiesław 107
Skiba Antoni 37
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Skrzeszewski Stanisław 219
Smoleńska
– Maria 107
– Zofia 107
Smoleński Stefan 107
Sobkowicz Władysław 107
Sokołowski Lesław 38–39, 182,
184–185
Sommerstein Emil 219
Sowa Klara 107
Stanikowski Antoni 107
Stankiewicz Stefania 107
Stelczyk 210
Sterna Bogumił 107
Stetyńska Janina, zob.
Januszewicz-Stetyńska Janina
Stępczyńska Władysława 107
Stodolska Antonina 93
Stodolski R. 93–94
Striegler Wilhelm 168
Suchoń A. 17, 19
Sulej Lucjan 105
Sumińska Zofia 107
Suska Helena Maria 108
Suski
– Brunon 108
– Lucjan 108
Szafrański W. 17
Szczerba Adam 134, 136, 203
Szczygielska Weronika Alida
108
Szczygielski Władysław, zob.
Jurga-Szczygielski Władysław
Szemplińska Maria 108
Szempliński
– Adam 108
– Tadeusz 108
– Witold 108

Szmitt Bogusława 108
Szmplińska Maria 108
Szmydt Tadeusz Konstanty 108
Sznura S. 128
Szulc Maria, zob. Holnicka-Szulc
Maria
Szuldenfrei Michał 180
Szymaniak
– Ignacy 108
– Pelagia 108
Szymańska Danuta 45
Śliwczyńska
– Alina Wiktoria 108
– Irena Klara 108
Śliwiński Eugeniusz 168
Śmiarowski Z. 210
Śniegocka Pelagia 108
Świątkowski Henryk 15–16
Świderska Janina 49
Święcicki Łukasz 63
Świętorzecka Halina 108
Tabęcka Stefania 108
Tabęcki Adolf Jan 108
Tandecki J. 11
Tarno Jan Paweł 255
Tarnowscy h. Leliwa 161
Tarnowski 55, 161
– Antoni 108
Then Stanisław 68–69
Thun, zob. De Thun
Tkaczow Stanisław 148, 254
Tomaszewicz Władysław 108
Tomaszewska Zofia 108
Tomczyński Tadeusz 108
Trezzo Leonarda, zob. Dal
Trezzo Leonarda
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Tryniszewska Aniela 108
Turowski
– Andrzej Jerzy 108
– Stanisław 108
Turska
– Eugenia Helena 108
– Stanisława 108
Turski Jan 108
Twarowski 22, 135
Tych F. 11
Tyszkiewicz Maria, zob.
Ostrowska Maria
Urban Maria 108
Urbanicka Zofia 108
Uruski S. 138, 146, 161, 171
Wasilewska Wanda 218
Wasilewski Jan 254
Waśniewska
– Anna 108
– Wiktoria 108
Wawrzonek
– Helena 45
– Jan 45
Wdówka Ludwik 99
Widawski
– Jan 46
– Kazimierz 46
Wiercińska Zofia 108
Wierciński
– Jan 108
– Władysław 108
Wierzbicki
– Feliks 108
– Roman 108
Wierzchowska Władysława 108
Więckowska Jadwiga 108
Winiarski Jan Ludwik 108

Wiórkiewicz
– Andrzej Leon 108
– Anna Ludmiła 108
– Bolesław Kazimierz 109
– Krystyna 109
Witos Andrzej 218
Włoczawska Natalia 65
Włoczawski
– Józef 64–65
– Kazimierz 65
Włoczewska Maria 109
Włodek Maria 99
Wnorowska Anna 109
Wodzińska
– Maria 109
– Róża 109
Wojtulewicz
– Janina 44
– Leszek 44
– Maria 44
– Michalina 44
– Rajmund 44
– Tadeusz 44
Wojzbun Apolonia 109
Woroniecka, zob. też: KorybutWoroniecka
– Emilia 109
Wrzecionkowski Piotr 109
Wyrzykowska Konstancja 109
Wyszyńska Anna 102
Zabiełło
– Wanda Jadwiga 109
– Wanda Joanna 109
Zaborowska Krystyna 109
Zalewska
– Barbara 109
– Janina 109

289

Zalewski
– Roman 109
– Teofil 109
Załęska
– Maria 109
– Teresa Barbara 109
Załęski
– Ryszard Piotr 109
– Wiesław Józef 109
– Zbigniew Franciszek 109
Załuska Janina 109
Załuski Stanisław 109
Zapalina Zofia Cecylia 109
Zarębski Rajmund 109
Zawadzka Honorata 109
Zawadzki Eugeniusz 109
Zawidzka Honorata 109
Zawierska Zofia 109
Zdanowska Helena 99
Zdanowski Stanisław 99
Zembrzuska Maria 109
Zembrzuski
– J. 21–22, 131–133

– Józef 109
Zieleniewski Stanisław 109
Zieliński
– Adolf Jan 109
– E. 24, 139
– Edmund Jan 109
– Romuald 109
Zielonacka Bronisława zob.
Dąmbska Bronisława
Ziemiński Józef 99
Zubek B. 134–136
Zumbachowie 61–62
Zwolanowski Wiktor 109
Zyskowska Zofia 109
Żebrowski Czesław 109
Żechowska Aniela 109
Żmijewski Edward 109
Żochowski Bolesław 109
Żółtowska Romana 109
Żórawska Alina 109
Żymierski Michał, zob. RolaŻymierski Michał
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INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH
W zestawieniu nie ujęto nazw geograficznych występujących
jako miejsca wydania, w tytułach przytaczanych opracowań
i materiałów źródłowych oraz w nazwach instytucji, w których
zasobie znajdują się cytowane źródła. Zastosowano następujące
skróty: gm. – gmina, obw. – obwód, pl. – plac, pow. – powiat, rz. –
rzeka, ul. – ulica, woj. – województwo).
austriacki zabór, zob. Polska –
ziemie polskie zaboru austriackiego
Bałki (pow. sokołowski) 64–65
Barcin gm. 177
Barłomino (pow. wejherowski)
95–96
Berlin 167
Biała 69
– pow. 68
Bobrowo (pow. brodnicki) 61–62
Bochnia 167
– Pl. Gazaris 167
brodnicki pow. 61
Bukowska Wola (pow.
miechowski) 69
Buków (pow. brzozowski) 86, 88
Bulowice (pow. bialski) 68
Bydgoszcz 80, 82–83
Chełmno 80–83
chełmski pow. 45
Czaniec Mały (pow. bialski) 68
Czarna rz. 138
Czarnków 194
Czechy 168
Czerwonka (pow. tomaszowski)
146, zob. też: Sulima folwark

Częstochowa 102
Dania 168
Dębica 55, 86, 161
Dębolesie (pow. chełmiński) 82
Dorposz (gm. Chełmno) 80–81
Drochów (pow. jędrzejowski) 96
działdowski pow. 93
Falenice 58
Galicja 184
Gdańsk 81
– Wolne Miasto (byłe) 28, 67,
156, 242, 245, 247, 253
Gdynia 167
gliwicki pow. 128
Gniewkowo 177
– gm. 174, 177, 179
Gostolin (pow. płoński) 64–65
Grabówka (ob. dzielnica
Tarnowa) 37
Granica (gm. Chełmno) 80–82
Gródki (pow. działdowski) 93
Gumniska (ob. dzielnica
Tarnowa) 37
Haga 52
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Inowrocław 101
– pow. 174, 177
Iwiczna gm. 41
Jadwisin (pow. legionowski) 46
Jarosław 30, 158, 163, 165, 168–
169
– pow. 30, 55, 158, 168, 171
jędrzejowski pow. 96
Jutlandia Środkowa 168
Karolewo 96–97
Katowice 106, 124, 127
– pow. 128
Kazimierówka (pow. chełmski)
45
Kęty (pow. oświęcimski) 68
Kielecczyzna 168
Kijewo (pow. średzki) 73
Kłodzienko 49–50
Kolno (gm. Chełmno) 80
Kołomyja 167
Koprzywianka rz. 133
Korzec (obw. rówieński) 168
kozielski pow. 128
Kraków 47, 68, 77, 99, 165, 167
– ul.:
– – Długa 165
– – Mikołajska 167
– woj. 68, 115, 167
Krosno 149–150, zob. też:
Suchodół
Kruszewo 44–45
Krzeszowice (pow. krakowski)
83
Kujawy 94
Kwidzyn 82

Latoszynek (pow. dębicki) 86
Lesznowola gm. 186
Lubelszczyzna 138
Lublin 45, 51, 183, zob. też: Rury
Jezuickie
– pow. 47
Luborzyca (pow. miechowski) 69
Lwów 167–168
– woj. 167
Łańcut 55, 160
Ławica (os. Poznania) 188–193,
196–202
Łepki (gm. Staszów) 133
Łęg (gm. Chełmno) 80–82
Łódź 138, 140, 143
Łuczyce (gm. Przemyśl) 38–39,
182–184
Mamlicz (gm. Barcin) 177
Mazowsze 184
Mełgiew gm. (pow. świdnicki)
47
miechowski pow. 69
Mińsk Mazowiecki 64, 114
Mława 102
– pow. 102
Mogilno 194
Mongolia 148
Murzynko (gm. Gniewkowo)
174, 176–180
Mysiadło (gm. Lesznowola) 41–
44, 186–187
Nehrybka (gm. Przemyśl) 38–39,
182–184
Niechcice (pow. piotrkowski) 53
Niemcy 46, 212, 220
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niemiecki zabór, zob. Polska –
ziemie polskie zaboru pruskiego
nieszawski pow. 94
olkuski pow. 69
Opoczno 168
Pełkinie (pow. jarosławski) 32,
171
Piaseczno
– gm. 131–132
– pow. 186
Pilica 139
płoński pow. 64
Podwiesk (gm. Chełmno) 80–82
Polska (Rzeczpospolita, państwo
/ziemie polskie) 7, 13, 23, 35,
40, 45, 72, 78, 84, 87, 97, 115,
117, 137, 168, 180, 210–211,
215, 217, 222–223, 225–226,
231, 246–248
– II RP 17, 117, 195
– centralna 33, 96–97, 115
– Ludowa (PRL) 7, 10, 15, 17,
114, 148
– południowa 167
– północna 195
– wschodnia (Ziemie Wschodnie)
78
– zachodnia (Ziemie Zachodnie,
Ziemie Odzyskane) 28, 67, 97,
115, 156, 180, 195, 242, 245–
247
– ziemie polskie zaboru:
– – austriackiego 117, 209
– – pruskiego 117, 195, 210
Polskie Królestwo (Kongresówka) 18, 117, 132, 146, 156

Pomorze 95
– woj. 61, 212, 227
Poznań 71, 73, 92–93, 167, 188,
190–193, 195–199, 201, 205,
zob. też Ławica
– pow. 188, 193–195, 197
– woj. (Poznańskie) 94, 212, 227
Praga 168
PRL, zob. Polska Ludowa
pruski zabór, zob. Polska –
ziemie polskie zaboru pruskiego
Przemyśl 32, 38, 164, 167, 171,
182
– gm. 182
– pow. 38, 182, 184
– starostwo 167
– Zasanie 167
Przeworsk 55, 160
pszczyński pow. 128
raciborski pow. 128
Randers 168
Rogów (pow. sandomierski) 96
rówieński obw. 168
Ruchna gm. (pow. węgrowski)
63
Rury Jezuickie (ob. cz. Lublina)
51–52
Rzesza Niemiecka, zob. Niemcy
Rzeszów 30, 39, 55–56, 88, 158,
160, 162–165, 173, 182, 184–
185
Sabnie gm. (pow. sokołowski) 65
Sambor 167
San 171
Sandomierz 133
– pow. 96
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Sielec (gm. Przemyśl) 38–39,
182–184
Słupsk 102
– pow. 102
Sobków gm. (pow. jędrzejowski)
96
Sochaczew 36, 147
– gm. 36, 146–147
– pow. 146–147
sokołowski pow. 65
Sopot 95
Stanisławów 167
– woj. 167
starachowicki pow. 168
Staszów gm. 133
Staw Włodawski, zob.
Włodawski Staw
Strusino (ob. dzielnica Tarnowa)
37
Stryj 167
strzelecki pow. 128
Suchodół (ob. dzielnica Krosna)
150
Sulima folwark (cz. wsi
Czerwonka, pow. tomaszowski)
36, 146–148
Surochów (pow. jarosławski) 168
Szczaki (gm. Piaseczno) 131–132
Szczodrkowice (pow. krakowski)
69
Szówsko (pow. jarosławski) 30,
32, 55, 158, 160, 162–165, 168,
170–171
śląskie woj. 87, 212, 227
średzki pow. 73
świętokrzyskie woj. 133, 168

Tarnobrzeg 55, 133, 161
Tarnopol 167
– woj. 167
Tarnowiec (gm. Tarnów) 75–77
Tarnów 37, 75–78, zob. też:
Grabówka, Gumniska, Strusino,
Zabłocie
Tomaszów Mazowiecki 23, 138,
140, 143
– pow. 138
Topolin (pow. węgrowski) 63
– Zając 63–64, 114
Toruń 94
Trześniew (pow. brzozowski) 86,
88
Ujazd (pow. tomaszowski) 24,
138
– gm. 138
Ukraina 168
Warszawa 36–37, 41–42, 44, 50,
63, 65–66, 93, 97, 100, 114,
129, 131–132, 134, 140, 142–
144, 146–149, 151, 153, 155,
162, 165, 167, 170, 173–174,
179, 184, 186, 192, 199, 203–
204, 210, 255–256, 261–262,
265, 268, 271–273
– pow. 41
– ul.:
– – Filtrowa 100–101
– – Tucholska 97
– woj. 66, 100–101, 115
– Żoliborz 97
Wąchock 168
wejherowski pow. 95
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Węgrów 63–64
– Nadleśnictwo 64
– pow. 63
Wiązownica gm. (pow.
jarosławski) 158
Wielkopolska 161
Wiśniowa (gm. Staszów) 133
włocławski pow. 94
Włodawa 66
Włodawski Staw 64, 66
Wolne Miasto Gdańsk, zob.
Gdańsk – Wolne Miasto
Wołyń 168
Zabłocie (ob. dzielnica Tarnowa)
37

Zając, zob. Topolin – Zając
Załuski gm. (pow. płoński) 64
zawierciański pow. 128
Zegrze gm. 46
Ziemie
– Odzyskane, zob. Polska
zachodnia
– Wschodnie, zob. Polska
wschodnia
– Zachodnie, zob. Polska
zachodnia
Złotokłos (gm. Piaseczno) 20–21,
131, 133
Zofiówka (pow. lubelski) 47
Żabikowo (pow. średzki) 73
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