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Dr hab. Mirosław Kłusek                                                           Karków, dnia 22 kwietnia 2016 

 

Opracowanie naukowe na temat definicji nieruchomości ziemskiej w prawie polskim 

w ujęciu historycznym w II RP ( z uwzględnieniem czasopism prawniczych ukazujących 

się w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym oraz pozostałych materiałów 

źródłowych) 

 

I. Wyniki kwerendy prasy prawniczej ukazujących się w Polsce 

w dwudziestoleciu międzywojennym 

Kwerendzie zostały poddane następujące czasopisma: 

1. Czasopismo Adwokatów Polskich. Organ Związku Adwokatów Polskich. Lwów. 

2. Czasopismo Adwokatów Polskich. Dział Województw Zachodnich. Poznań. 

3. Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne. 

4. Czasopismo Sędziowskie. 

5. Nowa Palestra. 

6. Palestra. 

7. Przegląd Notarialny. 

8. Wiadomości Prawnicze. Dwumiesięcznik wydawany w Poznaniu od 1936 do 1939 r.  

9. Wiadomości Prawnicze. Kwartalnik poświęcony bibliografii prawniczej, wydany przez 

Wydawnictwo Księgarni Leona Frommera w Krakowie od 1928 do 1933 r. 

10. Wiadomości Prawnicze. Czasopismo poświęcone zagadnieniom prawa i krytyce 

prawniczej, miesięcznik, Łódź. Pierwszy numer wyszedł w 1934 r., sprawdzić 

w Bibliotece Wydziału Prawa, czy były następne numery.  

Przegląd Notarialny początkowo dwumiesięcznik, a od 1924 r. kwartalnik poświęcony 

sprawom notariatu ukazywał się w Krakowie od 1922 do 1939 r. Pismo poruszało sprawy 

dotyczące zawodu notariusza, publikowało: sprawozdania z działalności Izb, materiały do 

reformy i organizacji notariatu w Polsce, komentarze i wyjaśnienia obowiązujących ustaw 

i projektów ustawowych, omówienia judykatury i zawiłych wypadków praktycznych. 
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Dla naszych rozważań ważnym okazałą się numer 1 – 2 Przeglądu Notarialnego z 1928 

r. Numer ten rozpoczyna artykuł Władysława Leopolda Jaworskiego Obrót ziemią w obecnym 

stanie ustawodawstwa, poświęcony regulacjom prawnym dotyczącym obrotu ziemią do 1928 

r.1  

W kwestii przenoszenia własności gruntów Jaworski dzieli je na dwa zagadnienia, 

przenoszenie gruntów w całości i na podział gruntów.  

Przenoszenie grunt w całości następowało przez działalność państwową i przez 

działalność prywatną. Przy działalności państwowej rozróżniano przez władze agrarne i przez 

banki państwowe.  

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem na koniec 1927 r. kwestie działalności 

państwowej były regulowane w następujący sposób: przeniesienie przez władze agrarne 

nieruchomego majątku państwowego w całości zgodnie z art. 6 Konstytucji, wymagało osobnej 

ustawy. Ponadto problem ten regulowała ustawa z 28 lipca 1922 r., Dz. U. RP, poz. 602 

o zbyciu majątków, które przeszły na własność państwa na podstawie traktatu Wersalskiego 

oraz ustawa z 25 października 1922, Dz. U. RP, poz. 806. Natomiast przeniesienie w całości 

nieruchomości przez Państwowy Bank Rolny, ze względu na fakt, iż bank został powołany do 

parcelacji, nie musiało być w expressio verbis unormowane. Jednakże prawo Państwowego 

Banku Rolnego do nabycia nieruchomości w całości, bez żadnych ograniczeń, wynikało z § 5 

ust. 2 statutu banku, wydanego rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych 

z 20 czerwca 1925 r., Dz. U. RP, poz. 487. Zgodnie z nim „nieruchomości przejęte w celu 

uchronienia się przed stratami winny być – o ile nie zostaną przeznaczone na parcelacje (§§ 34 

– 35) odsprzedane w ciągu najdalej lat dwóch”.  

W przypadku przenoszenia gruntów w całości przez działalność prywatną dzielono na: 

1. przez instytucje upoważnione przez państwo. Przypadek ten był unormowany przez 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, ale nie dokładnie. Gdyby instytucja 

upoważniona do parcelacji, była zmuszona do pozbycia się majątku ruchomego w całości, to 

należałoby ją traktować, jako osobę prywatną; 2. przez osoby prywatne. Kwestię przeniesienia 

nieruchomości w całości, stanowiącej własność prywatną, aktami prawnymi pomiędzy 

żyjącymi normowało tymczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z 1 września 1919 r. 

                                                           
1 Szerzej na temat regulacji prawnych dotyczących obrotu ziemię do 1928 r. zob.: W. L. Jaworski, Obrót ziemią 

w obecnym stanie ustawodawstwa, „Przegląd Notarialny” 1928, r. VII, nr 1-2, s. 1-26. 
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Rozporządzenie tymczasowe regulowało przenoszenie nieruchomości ziemskiej, tabularnej 

(dużej własności), ale nie normowało kwestii przeniesienia nieruchomości włościańskich 

(rustykalnych) w całości. Na koniec 1927 r. w kwestii przeniesienia gruntów włościańskich 

w całości w Małopolsce obowiązywało rozporządzenie cesarskie z 9 sierpnia 1915 r., aż do 

zniesienia przez rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 19 listopada 1927 r., Dz. U. RP, 

poz. 607, na obszarze byłego Królestwa Polskiego przepisy z 1891 r., w byłym zaborze pruskim 

rozporządzenie Kom. R. S.; 3. na przypadek śmierci. Przeniesienie nieruchomości nie 

włościańskich mortis causa nie ulegało ograniczeniom, gdyż sierpniowe rozporządzenie 

cesarskie z 1915 r. odnosiło się do nieruchomości rustykalnych, a rozporządzenie tymczasowe 

z września 1919 r. odnosiło się tylko do przeniesienia prawa własności miedzy żyjącymi. Co 

do nieruchomości włościańskich w byłym Królestwie Polskim, to przepisy z 11czerwca 1891 

r. (Zb. pr. nr 76, poz. 821) dopuszczały do dziedziczenia wszystkich, ale osoby które nie miały 

tam wymienionych kwalifikacji musiały nieruchomość tą sprzedać w ciągu roku; 4. w drodze 

egzekucji. Rozporządzenie tymczasowe z września 1919 r. nie odnosiło się do przypadków, 

gdy przeniesienie własności nieruchomości w całości następowało w drodze przymusowej 

sprzedaży2.   

Jednak dla nas najważniejszym w numerze 1-2 Przeglądu Notarialnego z 1928 r. jest 

publikacja projektu Ministerstwa Reform Rolnych o przenoszeniu własności nieruchomości 

ziemskich3 oraz artykuł Jerzego Trammera odnoszący się do tegoż projektu4.  

Projekt ten oraz tocząca się dyskusja w prasie prawniczej na jego temat są bardzo ważne 

dla naszych rozważań dotyczących problemu definiowania w II RP pojęcia nieruchomości 

ziemskiej. w związku z tym, omawianie tego problemu należy rozpocząć od przedstawienia 

w całości zawartość projektu. 

 

 

„ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZPLITEJ 

                                                           
2 W. L. Jaworski, Obrót ziemią w obecnym stanie ustawodawstwa, „Przegląd Notarialny” 1928, r. VII, nr 1-2, s. 

4-5, 15. 
3 „Przegląd Notarialny” 1928, nr 1-2, s. 26-30. 
4 J. Trammer, Uwagi do projektu Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o przenoszeniu własności 

nieruchomości ziemskich, „Przegląd Notarialny” 1928, nr 1-2, s. 51-72. 
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z dnia …………….. 

o przenoszeniu własności nieruchomości ziemskich 

 Na podstawie art. 14 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 o upoważnieniu 

Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. Ust. Nr 78, poz. 

443) postanawia się, co następuje: 

Art. 1. 

 Wszelkie umowy (notarialne, sądowe i prywatne), mające na celu przeniesienie prawa 

własności nieruchomości ziemskich w całości lub w części, wymagają dla swojej ważności 

poprzedniego zezwolenia właściwego Urzędu ziemskiego. 

 Zezwolenie powyższe jest również potrzebne przy przymusowej sprzedaży 

nieruchomości. 

Art. 2. 

Za nieruchomości ziemskie w rozumieniu ustawy, należy uważać nieruchomości, 

położone poza granicami administracyjnymi miast. 

Art. 3. 

Uzyskanie zezwolenia, przewidzianego w art. 1 niniejszego rozporządzenia, nie jest 

potrzebne: 

a) gdy chodzi o działy spadkowe, spowodowane wypadkiem śmierci, zaszłym przed 

dniem 14 września na terenie województw: warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego, 

lubelskiego, białostockiego, krakowskiego, lwowskiego, tarnopolskiego 

i stanisławskiego – przed dniem 9 stycznia 1920 r. – na terenie województw: 

pomorskiego i poznańskiego – przed dniem 6 kwietnia 1921 – na terenie 

województw: nowogrodzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: 

grodzieńskiego, białostockiego, wołkowyskiego, w województwie białostockim 

w granicach, jakie posiadały te województwa i powiaty w maju 1921 r. oraz przed 

dniem 25 lutego 1924 r. dla ziemi wileńskiej; 

b) gdy nieruchomość ziemska przechodzi w całości lub w części na rzecz Skarbu 

Państwa lub instytucji państwowych; 
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c) gdy nieruchomość ziemska lub część jej przechodzi w trybie przewidzianym w cz. 

1 art. 63, cz. 3 art. 65 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 o wykonaniu reformy rolnej 

(Dz. Ust. Nr 1, 1926, poz. 1), w którym to wypadku zatwierdzanie planu 

parcelacyjnego i wykazu nabywców ma moc zezwolenia wymaganego w art. 1 

niniejszego rozporządzenia; 

d) gdy nieruchomość stanowi osadę niepodzielną lub osadę rentową, których 

przewłaszczenie regulują specjalne przepisy; 

e) gdy nieruchomość lub nieruchomości, znajdujące się w posiadaniu jednej osoby 

przekraczają swym obszarem 50 ha i następuje ich podział czyli tzw. parcelacja, 

podlegająca przepisom ustawy z 28. XII. 1925 o wykonaniu reformy rolnej. Przepis 

niniejszy nie odnosi się do podziału nieruchomości pomiędzy współwłaścicieli. 

Art. 4. 

 

O zezwoleniu na przewłaszczenie orzekają w stosunku do nieruchomości nie 

przekraczających swym obszarem na całym terenie Państwa 20 ha, w województwach zaś: 

pomorskim, białostockim, wileńskim oraz w powiatach górskich (ustalonych rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1926 Dz. Ust. Nr 92, poz. 532) 35 ha właściwe Urzędy 

ziemskie, w stosunku do nieruchomości, przekraczających wyżej wskazany obszar – właściwe 

okręgowe Urzędy ziemskie. 

Art. 5. 

 Urzędy ziemskie odmówią zezwolenia na przewłaszczenie nieruchomości ziemskiej lub 

jej części: 

1) jeżeli zmiana tytułu własności uniemożliwiałaby lub ograniczała zastosowanie zasad, 

zawartych w ustawie z dnia 28 grudnia 1925 o wykonaniu reformy rolnej (Dz. Ust. Nr 

1 1926, poz. 1); 

2) jeżeli nabywca nie jest obywatelem polskim. 

Urzędy ziemskie mogą odmówić zezwolenie na przewłaszczenie: 

1) jeżeli nabywca nie posiada kwalifikacji rolniczych lub nie wykaże się, że jest 

teoretycznie lub praktycznie przygotowany do należytego prowadzenia gospodarstwa 

rolnego; 
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2) jeżeli wskutek zmiany tytułu własności nastąpi podział nieruchomości, nie 

odpowiadający zasadom racjonalnego ustroju rolnego; 

3) jeżeli nieruchomość, posiadająca samodzielność gospodarczą lub stanowiącą osadę 

ogrodniczo – warzywną, rzemieślniczo – wiejską, robotniczo – osadniczą itp. będzie 

przyłączona do niej, wskutek tego zatraci swą samodzielność lub swój uprzedni 

charakter; 

4) jeżeli nabywca posiada już jedno gospodarstwo w znacznej odległości od nabywanego 

i osobiście na obydwóch nie będzie mógł gospodarować lub jeżeli wskutek zawartej 

transakcji powstaje szachownica. 

O ile nabywca nie odpowiada powyższym warunkom, Urzędy ziemskie mają prawo na 

cele parcelacji i osadnictwa wykonać prawo pierwokupu. Sposób i termin zastosowania prawa 

pierwokupu określą specjalne przepisy, wydane przez Ministerstwo Reform Rolnych 

w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości. 

Art. 6. 

Osoby, które pragną uzyskać zezwolenie, wymienione w art. 1 niniejszego 

rozporządzenia, winny złożyć wraz z podaniem właściwemu Urzędowi ziemskiemu w dwóch 

egzemplarzach istotne warunki umowy o zmianie tytułu własności, wyciąg z ksiąg 

hipotecznych nieruchomości, poświadczenie obywatelstwa i kwalifikacji rolniczych nabywcy. 

o złożeniu podania Urząd wydaje poświadczenie. Sposób uzyskania zezwolenia przymusowej 

sprzedaży nieruchomości określą specjalne przepisy, wydane przez Min. Reform Rolnych 

w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości. 

Art. 7. 

O odmowie na przelew własności, Urząd zawiadamia petenta oraz właściwy wydział 

względnie sąd hipoteczny, najpóźniej w terminie miesięcznym od dnia złożenia podania. 

Jeżeli w ciągu powyższego terminu petent oraz właściwy wydział hipoteczny, 

względnie Sąd nie otrzyma odmownej decyzji, strony mogą zawrzeć umowę, na warunkach, 

przedłożonych Urzędowi. 

Art. 8. 
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Zezwalające decyzje, wydane zgodnie z żądaniem stron, nie podlegają zaskarżeniu; od 

odmownych decyzji stronom przysługuje prawo odwołania w trybie i terminie, przewidzianym 

w art. 24 i 11 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 o zakresie działania Ministerstwa Reform Rolnych 

(poz. 706 dz. Ust.). 

Art. 9. 

Wydział hipoteczny względnie Sąd, może uregulować tytuł własności nieruchomości 

w wypadkach, kiedy jest wymagane zezwolenie tylko po przedłożeniu decyzji zezwalającej 

właściwego Urzędu ziemskiego. 

Art. 10. 

O wszelkich zmianach, dokonanych w hipotece, wydział hipoteczny, względnie Sąd, 

powiadamia właściwy Urząd ziemski. 

Art. 11. 

Wszelkie umowy, mające na celu przeniesienie prawa własności nieruchomości 

ziemskiej, dokonane bez zezwolenia urzędów ziemskich, są nieważne. 

Prawo żądania unieważnienia takich umów służy właściwym Urzędom ziemskim. 

Unieważnienie następuje w drodze sądowej. 

Art. 12. 

Do spraw wszczętych na mocy dotychczas obowiązujących przepisów, a nie 

zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mają zastosowanie 

w dalszym postępowaniu przepisy niniejszego rozporządzenia. 

Art. 13. 

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Reform Rolnych 

w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. 

Art. 14. 

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

z wyjątkiem górnośląskiej części województwa śląskiego i wchodzi w życie w czternastym 

dniu po ogłoszeniu. 
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Z dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia tracą moc następujące ustawy 

i rozporządzenia: 

Rozporządzenie tymczasowe Rady Ministrów z dnia 1 września 1919 r., normujące 

przenoszenie własności nieruchomości zaziemskich (Dz. Ust. Nr 73, poz. 428) oraz przepisy 

wykonawcze do niego. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 23 . III. 1921, 

w przedmiocie rozciągnięcia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1. VIII. 1919, 

normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskich oraz ustawy z dnia 7. VI. 1920 

o reorganizacji Urzędów ziemskich na ziemie przyłączone do Rzeczypospolitej na podstawie 

umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze w dniu 12. X. 1920 (dz. Ust. 

Nr 30, poz. 178). Rozporządzenie wykonawcze Prezesa Głównego Urzędu ziemskiego 

i Ministra Sprawiedliwości z dnia 27. V. 1921 o zastosowaniu rozporządzenia tymczasowego 

Rady Ministrów z dnia 1. IX. 1919, normującego przenoszenie własności nieruchomości 

ziemskich na obszarze powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego 

i racławskiego (Dz. Ust. Nr 48, poz. 485). Rozporządzenie cesarskie z dnia 9. VIII. 1915 

o pozbywaniu gruntów leśnych rolnych (Dz. P. P. nr 234). Rozporządzenie Ministra Skarbu 

w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych z dnia 7. VII. 1924 w sprawie uchylenia § 14 

austr. rozp. z dnia 9. VIII. 1915 Dz. P. P. Nr 234 w przedmiocie pozbywania gruntów rolnych 

i leśnych (Dz. Ust. Nr 59, poz. 596). Obwieszczenie Rady Związkowej Rzeszy Niemieckiej 

z dnia 15. III. 1918 (dz. Ust. Niem. Nr 36, str. 123). Rozporządzenie Komisariatu Naczelnej 

Rady Ludowej z dnia 25. VI. 1919, dotyczące zezwolenia na przewłaszczenie nieruchomości 

(Nr 27 Tyg. Urz., poz. 85) i przepisy wykonawcze Urzędu osadniczego do tego rozporządzenia 

(Dz. Ust. Nr 9 z dnia 28. II. 1920) oraz ograniczenia w przedmiocie rozporządzania osadami 

i gruntami włościańskimi, na terytorium b. zaboru rosyjskiego z dnia 11. VI. 1891, ogłoszone 

w zbiorze praw cesarstwa rosyjskiego.”5 

Do powyżej zacytowanego projektu Jerzy Trammer odniósł się w następujący sposób 

rozpoczynając od uwag ogólnych6.  

Zauważał on, iż projekt rozporządzenia Prezydenta o przenoszeniu własności 

nieruchomości ziemskiej, ważność umów dotyczących przeniesienie własności nieruchomości 

ziemskiej uzależniał od wcześniejszego zezwolenia odpowiedniego Urzędu ziemskiego. Za 

                                                           
5 5 „Przegląd Notarialny” 1928, nr 1-2, s. 26-30. 
6 J. Trammer, op. cit., s. 51-72. 
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nieruchomości ziemskie Ministerstwo Reform Rolnych uznawało wszystkie nieruchomości, 

położone poza granicami administracyjnymi miasta; zarazem projekt rozszerzał potrzebę 

uzyskania zezwolenia również na przymusową sprzedaż nieruchomości.   

W stosunku do wcześniejszego rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z 1 

września 1919 r., normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskich, projekt 

uzupełniał przepisy wrześniowego rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów o: 

nieruchomości włościańskie (rustykalne); sprzedaż przymusową; nabycie nieruchomości przez 

instytucje komunalne. 

Czyniło to, iż projekt rozszerzał zakres ograniczenia własności nieruchomości. w opinii 

Jerzego Trammera uczynienie zależnym przeniesienia własności nieruchomości ziemskich od 

poprzedniego zezwolenia Urzędu ziemskiego deprecjonowało własność nieruchomości, „skoro 

właściciel nieruchomości nie może dowolnie pozbyć nieruchomości, to jest wtedy, kiedy tego 

wymaga jego interes osobisty i nadarzająca się sposobność, oraz osobie swojego wyboru, skoro 

ponadto w razie odmówienia zezwolenia na przeniesienie własności nieruchomości ziemskiej 

narażony jest na skutek tzw. „prawa pierwokupu” ze strony państwa”7.  

Z wyżej przytoczonych względów dr Trammer był przeciwko prawu zaproponowanym 

w projekcie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. Natomiast w ogólnych uwagach do 

projektu nie kwestionował zdefiniowanego przez Ministerstwo Reform Rolnych pojęcia 

nieruchomości ziemskie, zgodnie z którym nieruchomości położone poza granicami 

administracyjnymi miasta, należy traktować, jako nieruchomości ziemskie8. 

W części artykułu poświęconej szczegółowym rozpatrywaniem poszczególnych 

postanowień projektu, bardzo istotnym jest odniesienie się do artykułu 2 projektu, który stanowi 

że „Za nieruchomości ziemskie w rozumieniu ustawy, należy uważać nieruchomości, położone 

poza granicami administracyjnymi miast”. Trammer uznał takie określenie nieruchomości 

ziemskiej w kontekście mającego zostać opublikowanego rozporządzenia Prezydenta 

o przenoszeniu własności nieruchomości ziemskich, za zbyt szerokie gdyż, „obejmuje bowiem 

wszelkie nieruchomości, znajdujące się poza obrębem miast, małe (włościańskie), a nawet 

nieruchomości należące do przedsiębiorstw górniczych lub wchodzące w skład takich 

przedsiębiorstw, nieruchomości stanowiące część przedsiębiorstw kolejowych…. Wymienione 

                                                           
7 Ibid., s. 51-52. 
8 Ibid. 
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tu dla przykładu rodzaje nieruchomości nie mają wspólnego z zakresem działania Urzędów 

ziemskich z uwagi na przeznaczenie tych nieruchomości i obrót nimi powinien być zupełnie 

zwolniony od zezwolenia urzędów ziemskich”9.  

Nie kwestionuje on pojęcia nieruchomości ziemskiej zawartego w art. 2, tylko uważa, 

że obrót niektórymi rodzajami nieruchomości ze względu na ich przeznaczenie nie powinien 

wymagać zezwolenia urzędów ziemskich. Następnie wg Trammera w ustawie o przenoszeniu 

własności nieruchomości ziemskich, z nakazu uzyskania zezwolenia na zbycie nieruchomości 

ze strony Urzędu ziemskiego powinny zostać wyłączone nieruchomości, leżące „wprawdzie 

poza granicami administracyjnymi miast, ale tuż poza tymi granicami, gdyż nieruchomości 

takie z natury rzeczy wobec naturalnego rozrostu miast przeznaczone są sukcesywne 

zabudowanie i na wprowadzanie na nich gospodarstwa ogrodniczo – warzywniczego itd.”10 

Ponieważ Urząd ziemski, ze względu na zakres swoich uprawnień i obowiązków z tymi 

sprawami, nie miał nic wspólnego.  

Trammer natomiast miał poważne zastrzeżenia w stosunku do następujących przepisów 

projektu:  

Postanowienie projektu, iż zezwolenie Urzędów ziemskich jest potrzebne również przy 

przymusowej sprzedaży nieruchomości ziemskich, szło dalej niż rozporządzenie tymczasowe 

Rady Ministrów z 1 września 1919 r. Rozporządzenie tymczasowe w art. 2 pod lit. c), wyraźnie 

postanawiało, że przypadek przeniesienia prawa własności nieruchomości następującego 

w drodze przymusowej sprzedaży, nie wymaga zezwolenia. 

Według Trammera takie rozszerzenie było szkodliwie dla kredytu hipotecznego. 

Potrzeba uzyskania zezwolenia na sprzedaż przymusową utrudniałoby przeprowadzenie 

przymusowej licytacji nieruchomości, obciążonej prawem zastawu dla zabezpieczenia 

hipotecznego. w związku z tym właścicielowi nieruchomości byłoby trudno znaleźć instytucje 

kredytu długoterminowego, bank lub osobą prywatną, które udzieliłyby mu kredytu 

z zabezpieczeniem na tej nieruchomości11.  

W art. 5 projektu rozporządzenia zostały wymienione przypadki, w których Urzędy 

ziemskie musiały odmówić zezwolenia na przewłaszczenie nieruchomości ziemskiej oraz 

                                                           
9 Ibid, s. 55. 
10 Ibid. 
11 Ibid., s. 56. 
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przypadki, w których urzędy mogły odmówić takiego zezwolenia. Konieczność odmowy 

dotyczyła głównie przypadku, „jeżeli zmiana tytułu własności uniemożliwiałaby lub 

ograniczała zastosowanie zasad, zawartych w ustawie z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu 

reformy rolnej poz. 1 Dz. U. RP z r. 1926”.  

W opinii Trammera było to zbyt ogólnikowe stwierdzenie. Przypadki w których Urząd 

ziemski musiałby odmówić wydania zezwolenia na przewłaszczenia powinny być szczegółowo 

określone. Ogólnikowe brzmienie tego przepisu mogło prowadzić do tego że, „Urząd ziemski 

odmówi zezwolenia na sprzedaż kompleksu gruntu podmiejskiego na sanatorium, na plac 

wyścigowy, na boisko sportowe, na internat wychowawczy itd. lub że odmówi zezwolenia na 

sprzedaż gruntu w celach założenia parku lub na zabudowanie gruntu podmiejskiego willami 

otoczonymi ogródkami itd.”12 We wszystkich tych przypadkach można byłoby się doszukać 

ograniczenia zasad zawartych w grudniowej ustawie o wykonaniu reformy rolnej. 

Za szczególnie krzywdzące dla stron Trammer uznał końcowe postanowienie art. 5 

projektu rozporządzenia13. Zgodnie z nim, jeżeli nabywca nie odpowiadał warunkom 

zamieszczonym w art. 5, Urzędom ziemskim przysługiwałoby „prawo pierwokupu” 

nieruchomości ziemskiej na cele parcelacji i osadnictwa.  

Wyraz „prawo pierwokupu” nie prawnym pojęciem, jednolicie rozumianym na 

terytorium całego kraju i musiałoby być w nowym rozporządzeniu dokładnie określone. 

w przypadku braku w rozporządzeniu Prezydenta uściślenie tego, wyraz „prawo pierwokupu” 

oznaczałoby nic innego, niż wywłaszczenie14. 

 

 

 

 

Kwerenda pozostałych czasopism  

                                                           
12 Ibid., s. 57. 
13 Ibid., s. 59-60. 
14Ibid., s. 60. 
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W 1927 r., ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Czasopismo Sędziowskie”. 

Wydawcą był Organ Oddziału Lwowskiego Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów 

Rzeczpospolitej Polskiej.  

Celem Czasopisma było publikowanie: 1. prac z dziedziny prawa i zarządu 

sądownictwa; 2. fragmentów z materiałów ustawodawczych, niedostępnych dotychczas dla 

szerokich kół sędziowskich; 3. okólników Prezydium Sądu Apelacyjnego we Lwowie, głównie 

dotyczącego postępowania w sprawach spornych, karnych i niespornych oraz wewnętrznego 

urzędowania; 4. orzeczeń Najwyższych Władz Sądowych; 5. projektów ustawodawczych 

w zakresie prawa cywilnego i karnego; 6. opinii Izby Handlowej i Przemysłowej w zakresie 

zwyczajów handlowych; 7. wyjątków ustaw i rozporządzeń zawierających zmiany lub 

uzupełnienia przepisów we wszystkich działach sądownictwa; 8. recenzji i przeglądu 

czasopism prawniczych polskich i zagranicznych; 9. pytań o odpowiedzi z dziedziny prawa; 

10. zestawień poglądowych ustaw i rozporządzeń dotyczących pewnych zagadnień prawnych. 

Brak interesujących informacji.  

Kolejne czasopismo prawnicze „Wiadomości Prawnicze” były wydawnictwem Izby 

Adwokackiej w Poznaniu od 1936 do 1939 r. Zadaniem „Wiadomości Prawniczych” było 

informowanie czytelników o zagadnieniach prawnych, istotnych dla ziem zachodnich Polski. 

Nie ograniczały się one jedynie do zagadnień prawa obowiązującego. Wprawdzie większa 

część kodyfikacji prawa polskiego została już dokonana, ale w opracowaniu znajdowały się 

jeszcze bardzo ważne działy prawa cywilnego, których kodyfikacja miała mieć głęboki wpływ 

na układ gospodarczy i społeczny Polski. Wiadomości brały czynny udział w dyskusji nad 

bieżącymi pracami kodyfikacyjnymi. Orzecznictwo sądów, a zwłaszcza Sądu Najwyższego 

było w dwudziestoleciu międzywojennym szeroko rozpowszechnione, dzięki zbiorom 

urzędowym i prywatnym oraz dzięki działom orzecznictwa pojawiających się w prawie 

wszystkich czasopismach prawniczych. w związku z tym „Wiadomości Prawnicze” 

ograniczyły się do ogłaszania takich orzeczeń Sądu Najwyższego, których zasady były 

szczególnie ważne dla praktyki. w Wiadomościach ogłaszano wyroki, które nie były 

umieszczane w zbiorach urzędowych lub w innych czasopismach prawniczych. w pierwszej 

kolejności publikowano wyroki wydawane na tle ustawodawstwa obowiązującego na ziemiach 

zachodnich, które jeszcze nie zostało zunifikowane. Następnie ogłaszano orzeczenia Sądu 

Apelacyjnego w Poznaniu w zakresie sądownictwa niespornego i prawa hipotecznego, 

w których to sprawach Sąd Apelacyjny w Poznaniu był ostatnią instancją zażaleniową. Ponadto 
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w Wiadomościach ogłaszano wyroki Sądów Apelacyjnych i Okręgowych wydawane 

w dziedzinach, w których orzecznictwo sądów tych było ostateczne, głównie orzeczenia 

wydawane w zakresie spraw egzekucyjnych na podstawie kodeksu postępowania cywilnego 

oraz orzecznictwo sądów administracyjnych. 

 Podobnie jak w latach wcześniejszych również i w 1936 r. Komisja Kodyfikacyjna 

pracowała intensywnie nad kodyfikacją prawa rzeczowego, mianowicie części prawa 

rzeczowego regulującego własność gruntów i prawa na gruntach. Zadanie to było bardzo 

trudne. w prawie nieruchomości odrębności dzielnicowe były największe, a odmienne 

zwyczaje utrwalone przeszło wiekową tradycją najgłębiej utrwaliły się w przekonaniu 

prawnym ludności15.   

 Nie wchodząc w różnice w samym pojęciu księgi wieczystej, jakie istniały w prawie 

poszczególnych dzielnic, należy podkreślić fakt, że Małopolska i dzielnica zachodnia 

korzystały z urządzeń mapy katastralnej, której dla Królestwa Polskiego i Kresów Wschodnich 

nie było. Księgi wieczyste w Małopolsce i dzielnicy zachodniej były oparte na mapach 

katastralnych, a na przeważającym obszarze Polski księgi wieczyste były oparte na mapach 

i pomiarach składanych do zbioru aktów w wydziałach hipotecznych. Sposób identyfikacji 

gruntów objętych księgą wieczystą za pomocą planów katastralnych, czy za pomocą planów 

w tym celu osobno sporządzonych był zagadnieniem czysto technicznym, które nie stało na 

przeszkodzie kodyfikacji prawa rzeczowego. Jednak przy praktycznym wprowadzaniu w życie 

jednolitego prawa rzeczowego dla nieruchomości kwestia ta stawała się jednym z ważniejszych 

zagadnień związanych z urządzaniem księgi wieczystej. Księga wieczysta oparta na mapie 

katastralnej przedstawiała w obrocie większą pewność co do granic gruntów od księgi 

wieczystej opartej na mapach szczególnych, sporządzonych dla użytku w księdze wieczystej. 

Pomiar katastralny był pomiarem ciągłym dla całego obszaru kraju, zatem granice gruntów 

zostawały ustalone równomiernie dla gruntów sąsiadujących. Natomiast mapy szczególne, 

robione w różnych okresach i przez różnych mierniczych, łatwiej mogły się nie zgadzać 

pomiędzy sobą i nie wykluczały możliwości istnienia różnych pomiarów co do gruntów 

sąsiadujących, a tym samym nie wykluczały sporów granicznych. Takie spory natomiast 

wykluczała mapa ciągła sporządzona dla użytku katastralnego16. 

                                                           
15 „Wiadomości Prawnicze” 1937, R. II, nr 1, s. 1. 
16 Ibid., s. 1-2. 
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 Księga wieczysta oparta na pomiarze katastralnym była tańsza od księgi wieczystej 

opartej na mapach szczególnych. Przy zakładaniu nowej księgi wieczystej wystarczało 

wskazanie już istniejących parcel katastralnych, z których grunt objęty księgą wieczystą się 

składał. Natomiast jeżeli nie było planów katastralnych, to należało sporządzić osobno mapy 

gruntów wchodzących w skład księgi wieczystej, co oczywiście generowało duże koszty17.  

Rzeczywista ujednolicenie prawa rzeczowego na nieruchomościach w Polsce mogło 

nastąpić dopiero po sporządzeniu planów katastralnych dla całego kraju i gdy w całym 

państwie księgi wieczyste zostaną oparte na mapach katastralnych18.    

 W 1937 r. Komisja Kodyfikacyjna opublikowała pierwszy projekt prawa rzeczowego. 

Do tego projektu w „Wiadomościach Prawniczych” odniósł się Mieczysław Piekarski sędzia 

grodzki w Gdyni19. Zauważa, że projekt zapowiada zasadę przymusu księgowego i utrzymuje 

system tzw. wykazów rzeczowych, lecz nie określał on przesłanek pojęcia nieruchomości, jako 

samoistnej jednostki obrotu prawnego. Według Piekarskiego Spoistość konstrukcyjna 

przemawia za wyszczególnieniem tych przesłanek łącznie z podstawami podziału i łączenia 

nieruchomości oraz skutkami prawnymi takiego połączenia, unormowanego osobno w art. 1020.  

„Czasopismo Adwokatów Polskich. Dział Województw Zachodnich. Organ Związku 

Adwokatów Polskich”, miesięcznik ukazujący się od 1927 r., miesięcznik, wypełniało lukę 

wśród polskich czasopism prawniczych poświęconych zagadnieniom prawa w byłym zaborze 

pruskim. Od 1921 r. w Poznaniu ukazywał się „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 

i Socjologiczny”, obejmujący swoim zakresem całokształt zagadnień prawnych w Polsce. Ruch 

Prawniczy był czasopismem informującym szczegółowo o stanie ustawodawstwa, 

piśmiennictwa i orzecznictwa. Potrzeba powstania Czasopismo Adwokatów Polskich. Dział 

Województw Zachodnich wynikała z faktu, iż pomimo że ziemie polskie były zjednoczone 

gospodarczo i politycznie, jedna była władza sądowa, to jednak ziemie każdego zaboru miały 

cięgle jeszcze miały dawne prawa. Zjednoczenie prawne w momencie powstania Czasopisma 

nastąpiło jedynie w najważniejszych przepisach. 

Brak interesujących informacji. 

                                                           
17 Ibid., s. 2. 
18 Ibid. 
19 M. Piekarski, Księgi wieczyste według projektu prawa rzeczowego, „Wiadomości Prawnicze” 1938, nr 3, s. 

103-110. 
20 Ibid., s. 104. 



Autorem opracowania jest dr hab. Mirosław Kłusek. Właścicielem majątkowych praw autorskich do opracowania 

jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie, przetwarzanie, 

modyfikacje lub zmiana niniejszego opracowania dowolną techniką jest zabronione. 

15 
 

„Czasopismo Adwokatów Polskich. Organ Związku Adwokatów Polskich”, 

miesięcznik, poświęcone głównie sprawom związkowym adwokatów, oddziałom Związku, 

zjazdom Związków, Izbom Adwokackim, sprawom aplikantów, wspomnieniom pośmiertnym, 

praktykom sądowym, praktykom administracyjnym.   

Brak interesujących informacji. 

 

Ustalenia z pozostałych materiałów źródłowych 

 

Wycena nieruchomości w dwudziestoleciu międzywojennym była zagadnieniem często 

spotykanym w sporach sądowych. Sędziowie i adwokaci w sporadycznych przypadkach 

dysponowali wiedzą na temat szacowania gruntów i zabudowań. Liczne były również sytuacje, 

że biegli sądowi powołani do sporządzania ocen, nie posiadali dostatecznej wiedzy dla 

uzasadnienia sowich wniosków. Włodzimierz Rychlewski w swojej publikacji Ocena 

nieruchomości na tle obowiązujących przepisów prawnych21, opublikowanej w 1938 r. 

postawił sobie za zadanie dostarczenie odpowiedniej wiedzy na ten temat adwokatom oraz 

biegłym sądowym. w pierwszej części są omawiane techniczne metody wyceny gruntów 

zabudowanych i niezabudowanych. Ponadto została przedstawiona kwestia szacunku gruntów 

uprawnych oraz tabele kapitalizacyjne. Dla nas bardzo istotna jest część druga. Zawiera ona 

wyjątki z ustaw i rozporządzeń dotyczących oceny nieruchomości, które zostały zamieszczone 

w ustawach cywilnych, administracyjnych i podatkowych, polskich i zaborczych.  

W tej części szczególnie ważny okazał się dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 14 

stycznia 1936 r. o podatku od nieruchomości22 oraz Rozporządzenie Ministra Skarbu z 20 

kwietnia 1936 r. o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o podatku od 

nieruchomości23. 

Zgonie z artykułem 1 ustęp 1 dekretu z 14 stycznia 1936 r. podatkowi od nieruchomości 

podlegały:  

                                                           
21 W. Rychlewski, Ocena nieruchomości na tle obowiązujących przepisów prawnych, Kraków 1938. 
22 Dz. U. RP 1936, nr 3, poz. 14. 
23 Dz. U. RP 1936, nr 33, poz. 259. 



Autorem opracowania jest dr hab. Mirosław Kłusek. Właścicielem majątkowych praw autorskich do opracowania 

jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie, przetwarzanie, 

modyfikacje lub zmiana niniejszego opracowania dowolną techniką jest zabronione. 

16 
 

„A. w gminach miejskich wszelkiego rodzaju nieruchomości, z wyłączeniem gruntów 

niezabudowanych o powierzchni ponad 5 000 metrów kwadratowych, użytkowanych stale jako 

pola uprawne, łąki, pastwiska, sady i ogrody, jak również znajdujących się pod lasami lub pod 

wodami, użytkowanymi dla celów hodowli ryb albo rybołówstwa; 

B. w gminach wiejskich: 

1) budynki wraz należącymi do nich budowlami ubocznymi, podwórzami i placami, 

niezwiązane z gospodarstwem rolnym, ogrodniczym lub leśnym, 

2) budynki wraz z należącymi do nich budowlami ubocznymi, podwórzami i placami, 

związane z gospodarstwem rolnym, ogrodniczym lub leśnym, stale używane w całości lub 

w przeważającej części na podstawie najmu, 

3) budynki wraz z należącymi do nich budowlami ubocznymi, podwórzami i placami, 

związane z gospodarstwem rolnym, ogrodniczym lub leśnym, używane na podstawie umowy 

dzierżawy, które przedmiotem są wyłącznie budynki nie zaś gospodarstwa rolne, ogrodnicze 

lub leśnie jako całość.” 

Natomiast punkt 2 artykułu 1 dekretu wyjaśnia co należy rozumieć pod pojęciem, że 

budynki są związane z gospodarstwem rolnym, ogrodniczym lub leśnym: 

„ 2. Za związane z gospodarstwem rolnym, ogrodniczym lub leśnym uważa się: 

a) budynki gospodarcze, przeznaczone do celów gospodarstwa rolnego, ogrodniczego lub 

leśnego, 

b) budynki wraz z należącymi do nich budowlami ubocznymi, podwórzami i placami, 

zajęte na zakłady przemysłowe, nie podlegające państwowemu podatkowi 

przemysłowemu, 

c) budynki mieszkalne, zamieszkane przez właścicieli lub dzierżawców gospodarstw 

rolnych, ogrodniczych lub leśnych, ich rodziny i domowników oraz przez osoby, 

zatrudnione w gospodarstwie rolnym lub leśnym, albo w zakładzie przemysłowym, 

wymienionym pod b) na podstawie umowy o pracę.” 

Za nieruchomości w rozumieniu tego dekretu uważano grunty, budynki i inne budowle (punkt 

3 art. 1).  
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Rozporządzenie wykonawcze z 20 kwietnia 1936 r. uściślało kwestię podlegania 

podatkowi od nieruchomości. w odniesieniu do art. 1. ust. (1), lit. A. stanowiło: 

„§ 2.1. Podatkowi od nieruchomości podlegają na obszarze gmin miejskich: 

a) wszelkiego rodzaju budynki lub inne budowle wraz z gruntami pod tymi budynkami 

lub budowlami oraz z należącymi do nich podwórzami (dziedzińcami), zieleńcami, 

kwietnikami, ogródkami, placami składowymi, przejściami, dojazdami itp. 

gruntami, przylegającymi do budynków, 

b) grunty niezabudowane o powierzchni do 5 000 metrów kwadratowych włącznie bez 

względu na rodzaj użytkowania, 

c) grunty niezbudowane o powierzchni ponad 5 000 metrów kwadratowych, jeżeli nie 

są stale użytkowane jako pola uprawne, łąki, pastwiska, sady i ogrody, jak również 

jeżeli nie są pokryte lasami lub wodami, użytkowanymi dla celów hodowli ryb albo 

rybołówstwa, lub gdy część powierzchni użytkowej na powyższe cele nie 

przekracza 5 000 metrów kwadratowych.”  

Natomiast w stosunku do art. 1. ust. (1), lit. B dekretu Prezydenta, rozporządzenie stanowiło: 

„§ 4. 1. Na obszarze gmin wiejskich podatkowi podlegają: 

a) niezwiązane z gospodarstwem rolnym lub leśnym: 

1) domy mieszkalne (wille, domy letniskowe itp.) i inne budynki (handlowe, zajęte 

na szkoły itp.) wraz z należącymi do nich budowlami ubocznymi, podwórzami 

i placami, 

2) budynki i inne budowle wraz z należącymi do nich podwórzami i placami, 

zajmowanymi przez zakłady przemysłowe, podlegające państwowemu 

podatkowi przemysłowemu z wyjątkiem gorzelni rolniczych, 

b) związane z gospodarstwem rolnym, ogrodniczym lub leśnym budynki wraz 

z należącymi do nich budowlami ubocznymi, podwórzami i placami: 

1) stale wynajmowane w całości lub w przeważającej części, a składające się 

z więcej niż z 4 izb, 

2) wydzierżawione oddzielnie od gospodarstwa rolnego, ogrodniczego lub 

leśnego.  
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2. Przez „podwórze i place” rozumie się grunty pod i między budynkami albo innymi 

budowlami oraz gruntami przylegające do budynków lub budowli, np. grunt między 

budynkiem ulicą – drogą. 

§ 5. 1. Budynki, związane z gospodarstwem rolnym, ogrodniczym lub leśnym, 

wynajmowane sezonowo, nie podlegają podatkowi, chociażby składały się z więcej niż 

4 izb. 

2. Budynek, wynajem więcej niż w połowie powierzchni, uważa się za wynajęty 

w przeważającej części.”  

Rozporządzenie wykonawcze do art. 1. ust. (2): 

„§6. Szklarnie (oranżerie) uważa się za związane z gospodarstwem ogrodniczym.” 

 Opłaty drogowe regulowała ustawa o budowie i utrzymaniu dróg publicznych z 10 

grudnia 1920 r.24 Przewidywała ona specjalne opłaty drogowe, określone szczegółowo 

okólnikiem Ministra Spraw Wewnętrznych z 11 maja 1936 r. Opłaty te były pobierane 

w gminach miejskich, niewydzielonych z powiatowego związku samorządowego, od 

wszystkich nieruchomości, natomiast we wszystkich gminach wiejskich od budynków 

niezwiązanych z gospodarstwem rolnym25. 

 Ulgi dla nowo wznoszonych budowli, przyznane ustawą z 24 marca 1933 r. oraz art. 24 

ustawy z 9 kwietnia 1936 r., nr 36 (Dz. U. RP 1936, nr 26, poz. 224) nie miały zastosowania 

dla specjalnych opłat drogowych. Specjalne opłaty drogowe dzieliły się na: opłaty od gruntu, 

podlegające państwowemu podatkowi gruntowemu; opłaty od nieruchomości, podlegające 

państwowemu podatkowi od nieruchomości26.  

 

 Z publikacji naukowych, które ukazały się w dwudziestoleciu międzywojennym, 

poruszających pojecie nieruchomości ziemskiej w kontekście przewłaszczania ich w ramach 

dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej na uwagę zasługują prace, Henryka Starka i Emila 

                                                           
24 Dz. U. RP 1921, nr 6. 
25 W. Rychlewski, op. cit., s. 106. 

26 Ibid. 
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Steina, Reforma Rolna, wyjaśnienia, Ustawodawstwo Związkowe, Orzecznictwo, 

opublikowanej w 1939 r. oraz Tadeusza Łebińskiego, Ustawa o wykonaniu reformy rolnej, 

wydanej w 1937 r. 

 Publikacja Starka i Steina po komentarzach Łebińskiego i Arnolda Thalera jest trzecią 

publikacją na temat ustawy o wykonaniu reformy rolnej z grudnia 1925 r. w II RP znajomość 

przepisów o reformie rolnej była konieczna dla każdego adwokata. Zapoznanie się z przepisami 

bez pomocy odpowiedniego komentarza stanowiło jednak bardzo trudne zadanie. Ustawa 

o reformie rolnej była często nowelizowana i w dużej mierze była ustawą, której przepisy 

zostały wypełnione właściwą treścią innymi ustawami i rozporządzeniami Ministra Rolnictwa 

i Reform Rolnych. Komentarz autorów zawiera przy każdym artykule ustawy krótkie 

wyjaśnienia, tezy z orzecznictwa, przepisy rozporządzenia wykonawczego oraz 56 ustaw 

związkowych i wykonawczych27.  

 Stark i Stein za obowiązujące przez cały okres II RP uważali rozporządzenie 

Tymczasowe Rady Ministrów z 1 września 1919 r. normujące przenoszenie własności 

nieruchomości ziemskich, które wydanie przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia 

polecało prezesowi Głównego Urzędu Ziemskiego i Ministrowi Sprawiedliwości. 

w późniejszym okresie prawa i obowiązki prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego przeszły na 

Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych28. To rozporządzenie rozciągała Rada Ministrów 

rozporządzeniem z 23 lutego 1921 r. na ziemie przyłączone do Rzeczypospolitej na podstawie 

traktatu podpisanego w Rydze (poz. 17/21), następnie na ziemię Wileńską rozporządzeniem 

z 11 lutego 1934 r. (poz. 153/24) oraz dekretem z 19 listopada 1938 r. na odzyskane ziemie 

Śląska Cieszyńskiego (poz. 613/38)29. 

Do nieruchomości ziemskiej odnosi się rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 7 

lutego 1928 r. o przymusowym wykupie na cele reformy rolnej nieruchomości ziemskich osób 

nieobecnych30. 

„Art. 1. 1) Nieruchomości ziemskie, nad którymi, jako należącymi do osób nieobecnych, 

została wyznaczona kuratela sądowa, zarząd z ramienia władz administracyjnych lub 

samorządowych, albo przymusowy zarząd państwowy, o ile nieobecność właściciela 

                                                           
27 H. Stark, E, Stein, Reforma rolna, Kraków – Warszawa 1939. 
28 Ibid., s. 175. 
29 Ibid. 
30 Dz. U. RP, 1928, nr 16, poz. 119. 
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rozpoczęła się przed dniem 1 stycznia 1922 r. i o ile na miejscu nie znajdują się z liczby 

domniemanych spadkobierców z prawa mąż lub żona, zstępni, wstępni, bracia i siostry lub ich 

zstępni, albo też osoby te na skutek wezwania nie zgłoszą się w ciągu 30 dni, - podlegają 

przymusowemu wykupowi na rzecz Skarbu Państwa na cele, wskazane w art. 1 ustawy z 28 

grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. RP z 1926 r. nr 1, poz. 1), w całości, nie 

wyłączając lasów, wód, urządzeń gospodarczych, budynków, inwentarzy żywych i martwych, 

zbiorów i zasiewów”. z tego wynika, że pod pojęciem nieruchomości ziemskiej rozumiano nie 

tylko grunta rolne służące bezpośrednio do produkcji rolnej, ale także, lasy, wody, urządzenia 

gospodarcze, budynki oraz inwentarz żywy i martwy. Wszystko to w całości było 

nieruchomością ziemską. 

Kolejne aktem prawnym pomocnym przy definiowaniu pojęci nieruchomości ziemskiej 

w dwudziestoleciu międzywojennym jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform 

Rolnych z 16 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie 

szacowania nieruchomości ziemskich przymusowo wykupywanych przy przeprowadzaniu 

reformy rolnej 31. 

Rozporządzenie w paragrafach od 1 do 7 precyzuje jak należy szacować poszczególne 

części składowe nieruchomości ziemskiej; grunty, lasy, torfowiska, drogi, budynki, budowle, 

zakłady przemysłowe itp. Dla naszych rozważań istotne są paragrafy 6, 7 oraz 8. 

„§ 6. (1.) Szacunek budynków należy ustalić według norm Powszechnego Zakładu 

Ubezpieczeń Wzajemnych, przy czym uwzględniane być winne miejscowe ceny materiałów 

i robocizny oraz stopień zużycia budynków w czasie dokonywania szacunku lub objęcia 

w posiadanie Państwa, gdy poprzedza ono dokonanie szacunku. 

(2) Jeżeli wykupywane budynki nie posiadają pełnej przydatności gospodarczej dla 

gospodarstwa objętego przymusowym wykupem, to szacunek obliczony w myśl ust. (1) należy 

odpowiednio obniżyć nie więcej jednak niż o 30%. 

§ 7, Budowle, zakłady przemysłowe lub ich części, inne urządzenia gospodarcze itp., dla 

których zasady szacowania nie są ustalone w poprzednich paragrafach, należy szacować 

indywidualnie, przyjmując pod uwagę ich gospodarczą przydatność dla gospodarstwa objętego 

przymusowym wykupem. 

                                                           
31 Dz. U. RP 1935, nr 19, poz. 107, zm. Nr 7, poz. 37, 1939 r. 
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§ 8. Szacunek nieruchomości obliczony w myśl § 1-7 rozporządzenia niniejszego winien być 

podwyższony lub obniżony w granicach 30%, gdyby zbytnio odbiegał od cen rynkowych 

z okresu bezpośrednio poprzedzającego dokonanie szacunki lub objęcie w posiadanie Państwa, 

gdy poprzedza ono dokonanie szacunku.” 

 Z przedstawionych powyżej paragrafów wynika, iż pod pojęciem nieruchomość 

ziemskiej rozumiano całość nieruchomości, składającej się z części. Nawet budynki nie 

posiadające pełnej przydatności gospodarczej dla gospodarstwa objętego przymusowym 

wykupem, stanowiły część składową nieruchomości ziemskiej, różniąc się od pozostałych 

części tylko tym, iż szacunek obliczony w myśl ust. (1) należało odpowiednio obniżyć nie 

więcej jednak niż o 30%. 

Kolejnym dowodem, iż w II RP nieruchomość ziemską traktowano jako całość 

składającą się z części jest art. 3 ustawy z 25 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej32. 

„Art. 3. 1) Nadto Min. Roln. i Ref. Rol. może na cele, wskazane w art. 1. przeprowadzić 

przymusowy wykup w całości bez uwzględnienia postanowień art. 4 i 5, jednakże 

z pozostawieniem właścicielowi obszaru o przestrzeni 35 ha: 

a) jednostek gospodarczych, które przekraczały ustawowe maksimum władania, 

a dzielone były bez ustawowo wymaganych zezwoleń lub niezgodnie z ich treścią, 

jeżeli nabywcy nie odpowiadali warunkom art. 52 niniejszej ustawy, działki 

przekraczały rozmiar 25 ha, względnie 45 ha, stosownie do przepisu art. 27 ustawy 

z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej (dz. U. RP) nr 70, poz. 462)33; 

b) nieruchomości ziemskich lub ich części, wydzierżawionych w oddzielnych parcelach 

na czas dłuższy ponad 6 lat, z pominięciem postanowień art. 90, przy czym 

dzierżawcom przydzielone będą działki w ramach postanowień tej ustawy; 

c) nieruchomości ziemskich, nabytych pod wyjątkowymi warunkami i zastrzeżeniami b. 

władz zaborczych rosyjskich ….., o ile te nieruchomości są w posiadaniu pierwotnych 

z mocy powyższych ustaw nabywców lub ich spadkobierców i nie zostały zbyte do dnia 

17 września 1925 r. i o ile ci właściciele posiadają na całym obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej ziemi więcej, niż 45 ha;  

                                                           
32 Dz. U. RP 1926, nr 1, poz. 1, ze zmianami: 1927 r., poz. 973; 1928 r., poz. 111, 119, 203, 247 i 253; 1932 r. 

poz. 216, 236 i 622; 1933 r., poz. 166, 265 i 633; 1934 r., poz. 200 i 843. 
33 Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej została uchylona art. 97 ustawy z grudnia 1925 r.  
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d) nieruchomości ziemskich, nabytych w czasie piastowania mandatów posłów 

i senatorów z naruszeniem art. 22 Konstytucji; 

e) uchylony34. 

2) Obszary wymienione w punkcie c) i e), mogą ulec przymusowemu wykupowi na rzecz 

Skarbu Państwa, nie wyłączając lasów, wód, urządzeń gospodarczych i budynków, 

z wyłączeniem inwentarza żywego i martwego, zbiorów i zapasów.”   

O tym, że użytki rolne wchodziły w skład nieruchomości, czyli stanowiły część 

składową tej nieruchomości ziemskiej, a nie osobną nieruchomość ziemską świadczy zapis art. 

4 ustawy: 

„ Art. 4. 1) z ogólnego obszaru użytków rolnych, będących na całym obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej własnością jednej osoby fizycznej lub prawnej, względnie współwłasnością kilku osób 

(art. 2 p. e), nie ulegają obowiązkowi parcelacyjnemu obszary o następujących rozmiarach: 

a) w nieruchomościach ziemskich, położonych w okręgach przemysłowych 

i podmiejskich, które oznaczy rozporządzenie Rady Ministrów na wniosek Ministra 

Reform Rolnych – 60 ha;35  

b) w nieruchomościach ziemskich na pozostałym obszarze – 180 ha. Jednak 

w województwach: nowogrodzkim, poleskim, wołyńskim i okręgu administracyjnym 

wileńskim oraz w powiatach: grodzieńskim, wołkowyskim, bielskim, białostockim, 

sokólskim, województwa białostockiego, o ile wstępni właściciele majątków 

gospodarowali na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od dnia 1 stycznia 

1864 r., obowiązkowi parcelacyjnemu nie podlega obszar użytków rolnych, 

wynoszących 300 ha36.” 

Do norm wskazanych w części pierwszej artykułu 4 nie wliczano sadów, dróg i terenów 

zabudowanych, jak również lasów i wód37. Artykuł 4 cz. 3 stanowił „Po potrąceniu z ogólnego 

obszaru posiadłości ziemskiej danego właściciela wyżej wyszczególnionych, nie podlegających 

                                                           
34 w miejsce art. 3 pkt. e – obowiązywało rozporządzenie Prezydenta z 7 lutego o przymusowym wykupie na 

cele reformy rolnej nieruchomości ziemskich osób nieobecnych. Dz. U. RP 1928, nr 16, poz. 119.  
35 o znaczeniu okręgów przemysłowych i podmiejskich, w których nie ulegały obowiązkowi parcelacyjnemu 

obszary poniżej 60 ha użytków rolnych: Dz. U. RP 1927, nr 72, poz. 628, zmiana dz. U. RP 1938, nr 12, poz. 82. 
36 Bliższe szczegóły wyłączeń z art. 4. 1) pkt. b) zawierają art. 3 i 7 ustawy z 12 marca 1932 r. o tzw. parcelacji 

oddłużeniowej - Dz. U. RP 1933, nr 53, poz. 423; art. 86 rozporządzenia o konwersji i uporządkowaniu długów 

rolniczych z 24 października 1934 r. – Dz. U. RP 1937, nr 5, poz. 59; instrukcje z 25 marca 1936 r. – Dz. Urz. 

MR i RR 1936, nr 5 o wyłączeniach.   
37 Art. 4 cz. 2. 
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obowiązkowi parcelacyjnemu sadów, założonych przed 1 lipca 1925 r. i racjonalnie 

prowadzonych dróg, terenów zabudowanych, lasów i wód oraz pozostawionego właścicielowi 

wyłączenia rolniczego (art. 4 i 5) – pozostały obszar stanowi w rozumieniu niniejszej ustawy 

nadwyżkę podlegającą obowiązkowi parcelacyjnemu.”  

Kończąc omawianie fragmentów ustawy o przeprowadzeniu reformy rolnej z grudnia 

1925 r. w kontekście nieruchomości ziemskiej, jako całości nierozerwalnie połączonych ze 

sobą części składowych należy wspomnieć o przepisach zawartych w artykule 27 ustawy. 

Zgodnie z nim: „1) Cenę wykupu nieruchomości ziemskich, przymusowo wykupywanych, 

stanowi łączny szacunek gruntów, budowli, drzewostanów i wód oraz niezamortyzowanej 

części nakładów melioracyjnych, zmniejszony o wartość obciążających te nieruchomości 

serwitutów.  

2) Szacunek gruntów, budowli, drzewostanów i wód dokonywany będzie przez 

odpowiednie zastosowanie przepisów, obowiązujących przy ustalaniu wartości nieruchomości 

dla opłaty podatku majątkowego zawartych w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 15 

listopada 1923 r. (Dz. U. RP nr 123, poz. 996.”38 

 

Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonej kwerendy czasopism prawniczych ukazujących się 

w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym oraz pozostałych materiałów źródłowych 

nasuwają się następujące wnioski na temat definicji nieruchomości ziemskiej w prawie polskim 

w ujęciu historycznym w II RP: 

I 

Kluczowe znaczenia dla naszych rozważań, w jaki sposób była definiowana 

nieruchomość ziemska przez prawników i instytucje państwowe w dwudziestoleciu 

międzywojennym ma projekt Ministerstwa Reform Rolnych o przenoszeniu własności 

nieruchomości ziemskich39 oraz uwagi prawników odnoszący się do tegoż projektu40. Projekt 

                                                           
38 T. Łebiński, Ustawa o wykonaniu reformy rolnej. Komentarz i orzecznictwo z ustawodawstwem dodatkowym, 

Poznań 1937, s. 63. 
39 „Przegląd Notarialny” 1928, nr 1-2, s. 26-30. 
40 J. Trammer, op. cit., s. 51-72. 
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ten został przygotowany w Ministerstwie Reform Rolnych z myślą wydania go przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej, jako rozporządzenia z mocą ustawy. Artykuł 1 stwierdzał, iż 

„Wszelkie umowy (notarialne, sądowe i prywatne), mające na celu przeniesienie prawa 

własności nieruchomości ziemskich w całości lub w części, wymagają dla swojej ważności 

poprzedniego zezwolenia właściwego Urzędu ziemskiego.” Natomiast w art. 2 zostało bardzo 

dokładnie sprecyzowane, co należy rozumieć pod pojęciem nieruchomości ziemskiej, 

mianowicie „Za nieruchomości ziemskie w rozumieniu ustawy, należy uważać nieruchomości, 

położone poza granicami administracyjnymi miast.” Zamiarem Ministerstwa było, aby to 

rozporządzenie Prezydenta obowiązywało „na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

z wyjątkiem górnośląskiej części województwa śląskiego i wchodzi w życie w czternastym 

dniu po ogłoszeniu”. 

Z dniem ogłoszenia rozporządzenia o przenoszeniu własności nieruchomości ziemskich 

miały tracić moc następujące ustawy i rozporządzenia, które w sposób bezpośredni i pośredni 

odnosiły się do pojęcia nieruchomości ziemskiej: rozporządzenie tymczasowe Rady Ministrów 

z dnia 1 września 1919 r., normujące przenoszenie własności nieruchomości ziemskich41 oraz 

przepisy wykonawcze do niego; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 23 marca 1921 

r., w przedmiocie rozciągnięcia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1919 r., 

normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskich; rozporządzenie wykonawcze 

Prezesa Głównego Urzędu ziemskiego i Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1921 r. 

o zastosowaniu rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z dnia 1 września 1919 r., 

normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskich na obszarze powiatów: 

wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego i racławskiego42. 

Na łamach Przeglądu Notarialnego do projektu odniósł się dr Jerzy Trammer43. 

Formułując ogólne uwagi, zauważał że projekt rozporządzenia Prezydenta o przenoszeniu 

własności nieruchomości ziemskiej, ważność umów dotyczących przeniesienie własności 

nieruchomości ziemskiej uzależniał od wcześniejszego zezwolenia odpowiedniego Urzędu 

ziemskiego, a za nieruchomości ziemskie Ministerstwo Reform Rolnych uznawało wszystkie 

nieruchomości, położone poza granicami administracyjnymi miasta; zarazem projekt rozszerzał 

potrzebę uzyskania zezwolenia również na przymusową sprzedaż nieruchomości. 

                                                           
41 Dz. U. RP1919, Nr 73, poz. 428. 
42 Dz. U. RP 1921, Nr 48, poz. 485.  
43 J. Trammer, op. cit., s. 51-72. 
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Trammer miał zastrzeżenia co do rozszerzenie w projekcie zakresu ograniczenia 

własności nieruchomości. w jego opinii uczynienie zależnym przeniesienia własności 

nieruchomości ziemskich od poprzedniego zezwolenia Urzędu ziemskiego deprecjonowało 

własność nieruchomości44. Natomiast w ogólnych uwagach do projektu nie kwestionował 

zdefiniowanego przez Ministerstwo Reform Rolnych pojęcia nieruchomości ziemskie, zgodnie 

z którym za nieruchomości ziemskie należało traktować nieruchomości położone poza 

granicami administracyjnymi miasta45. 

Przy szczegółowym analizowaniu poszczególnych przepisów projektu dla nas ważnym 

jest ustosunkowanie się Trammera do artykułu 2 projektu, który stanowił że „Za nieruchomości 

ziemskie w rozumieniu ustawy, należy uważać nieruchomości, położone poza granicami 

administracyjnymi miast”. Trammer uznał takie określenie nieruchomości ziemskiej 

w kontekście mającego zostać opublikowanego rozporządzenia Prezydenta o przenoszeniu 

własności nieruchomości ziemskich, za zbyt szerokie gdyż, „obejmuje bowiem wszelkie 

nieruchomości, znajdujące się poza obrębem miast, małe (włościańskie), a nawet 

nieruchomości należące do przedsiębiorstw górniczych lub wchodzące w skład takich 

przedsiębiorstw, nieruchomości stanowiące część przedsiębiorstw kolejowych…. Wymienione 

tu dla przykładu rodzaje nieruchomości nie mają wspólnego z zakresem działania Urzędów 

ziemskich z uwagi na przeznaczenie tych nieruchomości i obrót nimi powinien być zupełnie 

zwolniony od zezwolenia urzędów ziemskich”46.  

Z tego wynika, iż nawet przy szczegółowej analizie przepisów projektu, nie kwestionuje 

on pojęcia nieruchomości ziemskiej zawartego w art. 2, tylko uważa, że obrót niektórymi 

rodzajami nieruchomości ze względu na ich przeznaczenie nie powinien wymagać zezwolenia 

urzędów ziemskich. Następnie wg Trammera w ustawie o przenoszeniu własności 

nieruchomości ziemskich, z nakazu uzyskania zezwolenia na zbycie nieruchomości ze strony 

Urzędu ziemskiego powinny zostać wyłączone nieruchomości, leżące „wprawdzie poza 

granicami administracyjnymi miast, ale tuż poza tymi granicami, gdyż nieruchomości takie 

z natury rzeczy wobec naturalnego rozrostu miast przeznaczone są sukcesywne zabudowanie 

i na wprowadzanie na nich gospodarstwa ogrodniczo – warzywniczego itd.”47 Ponieważ Urząd 

                                                           
44 Ibid., s. 51-52. 
45 Ibid. 
46 Ibid, s. 55. 
47 Ibid. 
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ziemski, ze względu na zakres swoich uprawnień i obowiązków z tymi sprawami, nie miał nic 

wspólnego.  

Trammer natomiast miał poważne zastrzeżenia w stosunku do następujących przepisów 

projektu: iż zezwolenie Urzędów ziemskich jest potrzebne również przy przymusowej 

sprzedaży nieruchomości ziemskich; zbyt ogólnikowo sprecyzowanych przypadków w których 

Urząd ziemski musiałby odmówić wydania zezwolenia na przewłaszczenia. Ponadto uważał, 

iż wyraz „prawo pierwokupu” nie jest pojęciem, jednolicie rozumianym na terytorium całego 

kraju i w nowym rozporządzeniu należałoby go doprecyzować. w przypadku braku 

w rozporządzeniu Prezydenta uściślenie tego, wyraz „prawo pierwokupu” oznaczałoby nic 

innego, jak wywłaszczenie48. 

II 

W badaniach nad definicją nieruchomości ziemskiej w dwudziestoleciu 

międzywojennym istotnym okazały się również dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 14 

stycznia 1936 r. o podatku od nieruchomości49 oraz rozporządzenie Ministra Skarbu z 20 

kwietnia 1936 r. o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o podatku od 

nieruchomości50.  

Dla nas ważne są przepisy zawarte w punkcie 2 artykułu 1 dekretu z 14 stycznia 1936 

r. Precyzuje on co należy rozumieć pod pojęciem, że budynki są związane z gospodarstwem 

rolnym, ogrodniczym lub leśnym. Wśród budynków gospodarczych, przeznaczonych do celów 

gospodarstwa rolnego, ogrodniczego lub leśnego, budynków wraz z należącymi do nich 

budowlami ubocznymi, podwórzami i placami, zajętymi na zakłady przemysłowe, nie 

podlegające państwowemu podatkowi przemysłowemu, do budynków związanych 

z gospodarstwem rolnym, ogrodniczym i leśnym zostały zaliczone: budynki mieszkalne, 

zamieszkane przez właścicieli lub dzierżawców gospodarstw rolnych, ogrodniczych lub 

leśnych, ich rodziny i domowników oraz przez osoby, zatrudnione w gospodarstwie rolnym lub 

leśnym. 

Do nieruchomości ziemskiej odnosi się również rozporządzenie Prezydenta 

Rzeczypospolitej z 7 lutego 1928 r. o przymusowym wykupie na cele reformy rolnej 

                                                           
48Ibid., s. 60. 
49 Dz. U. RP 1936, nr 3, poz. 14. 
50 Dz. U. RP 1936, nr 33, poz. 259. 
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nieruchomości ziemskich osób nieobecnych51. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia, pod pojęciem 

nieruchomości ziemskiej rozumiano nie tylko grunta rolne służące bezpośrednio do produkcji 

rolnej, ale także, lasy, wody, urządzenia gospodarcze, budynki oraz inwentarz żywy i martwy. 

Wszystko to w całości było nieruchomością ziemską. 

Kolejne aktem prawnym pomocnym przy definiowaniu pojęcia nieruchomości 

ziemskiej w dwudziestoleciu międzywojennym jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa 

i Reform Rolnych z 16 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie 

szacowania nieruchomości ziemskich przymusowo wykupywanych przy przeprowadzaniu 

reformy rolnej52. 

Rozporządzenie w paragrafach od 1 do 7 precyzuje jak należy szacować poszczególne 

części składowe nieruchomości ziemskiej; grunty, lasy, torfowiska, drogi, budynki, budowle, 

zakłady przemysłowe itp. Dla naszych rozważań istotne są paragrafy 6, 7 oraz 8. z przepisów 

zawartych w tych paragrafach wynika, iż pod pojęciem nieruchomość ziemskiej rozumiano 

nieruchomości składające się z części. Nawet budynki nie posiadające pełnej przydatności 

gospodarczej dla gospodarstwa objętego przymusowym wykupem, stanowiły część składową 

nieruchomości ziemskiej, różniąc się od pozostałych części tylko tym, iż szacunek obliczony 

w myśl ust. (1) należało odpowiednio obniżyć nie więcej jednak niż o 30%. 

Kolejnym dowodem, iż w II RP nieruchomość ziemską traktowano jako całość 

składającą się z części jest art. 3 ustawy z 25 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej53. 

Natomiast o tym, że użytki rolne wchodziły w skład nieruchomości, czyli stanowiły część 

składową tej nieruchomości ziemskiej, a nie osobną nieruchomość ziemską świadczy zapis art. 

4 tejże ustawy. Analizując postanowienia ustawy o przeprowadzeniu reformy rolnej z grudnia 

1925 r. w kontekście nieruchomości ziemskiej, jako całości nierozerwalnie połączonych ze 

sobą części składowych, należy wspomnieć o przepisach zawartych w artykule 27 ustawy. 

Zgodnie z art. 27 „1) Cenę wykupu nieruchomości ziemskich, przymusowo wykupywanych, 

stanowi łączny szacunek gruntów, budowli, drzewostanów i wód oraz niezamortyzowanej 

części nakładów melioracyjnych, zmniejszony o wartość obciążających te nieruchomości 

serwitutów”.  

                                                           
51 Dz. U. RP, 1928, nr 16, poz. 119. 
52 Dz. U. RP 1935, nr 19, poz. 107, zm. Nr 7, poz. 37, 1939 r. 
53 Dz. U. RP 1926, nr 1, poz. 1, ze zmianami: 1927 r., poz. 973; 1928 r., poz. 111, 119, 203, 247 i 253; 1932 r. 

poz. 216, 236 i 622; 1933 r., poz. 166, 265 i 633; 1934 r., poz. 200 i 843. 
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III 

Z poczynionych ustaleń opartych na projekcie Ministerstwa Reform Rolnych z 1928 r., 

mającego w przyszłości stanowić rozporządzenie Prezydenta o przenoszeniu własności 

nieruchomości ziemskich nasuwa się wniosek, mówiący o konieczności przeprowadzenia 

dalszych pogłębionych badań dotyczących prac związanych z powstaniem tegoż projektu i jego 

dalszymi losami. Bardzo pomocnymi dla zdefiniowania pojęcia nieruchomości ziemskiej w II 

RP mogą się okazać materiały dotyczące dyskusji powstałej przy opracowywaniu projektu 

o przenoszeniu własności nieruchomości ziemskich. z pewnością w te przygotowania były 

zaangażowane Ministerstwo Reform Rolnych i Ministerstwo Sprawiedliwości oraz instytucje 

i organizacje rolnicze, w tym również Państwowy Bank Rolny. Jest całkiem możliwe, że 

projektowi została nadana droga urzędowa i ślady tego znajdują się w dokumentacji Prezydium 

Rady Ministrów. w związku z tym słusznym byłoby przeprowadzenie następujących 

dodatkowych badań:  

1. kwerenda czasopism rolniczych ukazujących się w dwudziestoleciu 

międzywojennym, ze szczególnym uwzględnieniem okresu powstawania 

i procedowania projektu ustawy o przenoszeniu własności nieruchomości 

ziemskich;  

2. kwerenda zespołów Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w II RP, 

Ministerstwa Sprawiedliwości w II RP, Prezydium Rady Ministrów, Państwowego 

Banku Rolnego, znajdujących się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. 

  

 

 

 


