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Opracowanie naukowe na temat definicji nieruchomości ziemskiej w ujęciu historycznym 

w II RP z uwzględnieniem obrotu majątkami ziemskimi w świetle Urzędów Ziemskich 

i aktów notarialnych 

 

Podstawową bazą źródłową służącą do powstania opracowania stanowią materiały 

zgromadzone w zespołach: Okręgowy Urząd Ziemski w Krakowie, Archiwum Narodowe 

w Krakowie; Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach, Archiwum Państwowe w Kielcach; 

Okręgowy Urząd Ziemski w Warszawie, Archiwum Państwowym miasta Warszawy. 

   

Organizacja i działalność Okręgowych Urzędów Ziemskich w Polsce międzywojennej        

   

Uchwała Sejmu Ustawodawczego z 10 lipca 1919 r. o przedmiocie zasad reformy rolnej 

formułowała podstawy i program przebudowy ustroju rolnego w Polsce. Zakładała ona 

przeprowadzenie na szeroką skalę parcelacji i osadnictwa przy równoczesnym ustaleniu 

maksimum posiadania ziemi. Reszta przekraczająca to maksimum miała podlegać 

przymusowemu wykupowi przez państwo. w ten sposób wykupiona ziemia wraz z innymi 

posiadłościami miała tworzyć zapas ziemi przeznaczonej do parcelacji1. w celu wykonania tego 

zadania ustawą z 22 lipca 1919 r. powołano do życia Główny Urząd Ziemski a ustawą z 6 lipca 

1920 wprowadzono na terenie całego kraju okręgowe (OUZ) i powiatowe urzędy ziemskie 

(PUZ). Zgodnie z tą ustawą kierownictwo i nadzór we wszystkich sprawach dotyczących 

ustroju rolnego należało do Głównego Urzędu Ziemskiego, przy którym ustanowiono ciało 

kolegialne w postaci Głównej Komisji Ziemskiej. Władzami wykonawczymi podlegającymi 

bezpośrednio Głównemu Urzędowi Ziemskiemu były Okręgowe Urzędy Ziemskie. 

Nowe zasady wykonania reformy rolnej sformułowane na podstawie paktu 

lanckorońskiego z 1923 r. zostały opublikowane w ustawie z grudnia 1925 r. Dotyczyły one 

przede wszystkim zastąpienia parcelacji rządowej prowadzonej przez urzędy ziemskie 

parcelacją prywatną. Ten nowy tryb realizacji reformy rolnej spowodował zmiany w strukturze 

                                                           
1 Historia państwa i prawa Polski. Cz. I., Warszawa 1962. 
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urzędów ziemskich. Sankcjonowała je ustawa z sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra 

Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisji ziemskich. Sierpniowa ustawa oraz 

rozporządzenie do tejże ustawy z marca 1924 roku2, określały strukturę oraz zakres działania 

urzędów ziemskich. Okręgowe urzędy ziemskie miały podlegać Ministerstwu Reform Rolnych, 

które zostało nieco wcześniej utworzone w miejsce Głównego Urzędu Ziemskiego3. 

Zadania okręgowego urzędu ziemskiego określał artykuł 10 sierpniowej ustawy. Do 

najistotniejszych należało wydawanie zarządzeń i wykonywanie czynności wiązanych 

z kwestiami: parcelacji państwowej, osadnictwa, komasacji, służebności oraz tworzenia zapasu 

ziemi koniecznej do przeprowadzenia przebudowy ustroju rolnego. 

Okręgowe urzędy ziemskie w stosunku do powiatowych urzędów ziemskich pełniły 

zarówno rolę administracyjną jak i organizacyjną. w kwestii administracyjnej dysponowały 

środkami finansowymi do wykonywania zadań własnych oraz powiatowych urzędów 

ziemskich. Sposób ich rozdzielania uzależniony był od wcześniejszej zgody centralnego 

zarządu Ministerstwa Reform Rolnych. w przypadku wydawania orzeczeń w urzędach 

ziemskich obowiązywał system dwustopniowy. Pierwszą instancją był okręgowy urząd ziemski 

lub też okręgowa komisja ziemska. Drugą instancją był minister Reform Rolnych albo Główna 

Komisja Ziemska.  

W nielicznych przypadkach jak na przykład decyzja o wyłączeniu pewnych terenów majątku 

ziemskiego z obowiązku parcelacyjnego, pierwszą i ostatnią instancją był minister Reform 

Rolnych. 

W okręgowych urzędach ziemskich decyzje podejmowano w sposób jednoosobowy – 

przez komisarza ziemskiego, lub kolegialny – przez okręgową komisję ziemską. Od decyzji 

komisarza niezadowoleni mogli się odwołać do okręgowej komisji ziemskiej. Natomiast takie 

prawo nie przysługiwało im w przypadku negatywnej decyzji komisji ziemskiej. w skład 

komisji ziemskiej wchodzili przedstawiciele zainteresowanych ministerstw, reprezentanci 

większej i małej własności, przedstawiciele bezrolnych i pracowników najemnych.  

Urzędy ziemskie składały się z następujących działów: administracyjnego, urządzeń 

rolnych, technicznego i osobowego. Najważniejszą częścią okręgowych urzędów ziemskich 

był dział urządzeń rolnych. Obejmował on pracę komisarzy ziemskich na terenie powiatów 

danego okręgu4. Rozmieszczenie okręgowych urzędów ziemskich na terenie Polski w 1930 r. 

przedstawia tabela 1. 

                                                           
2 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. RP) 1923, nr 90, poz. 706. Dz. U. RP 1924, nr 28, poz. 281 
3 Dz. U. RP 1923, nr 90, poz. 706. 
4 K. K., Organizacja Urzędów Ziemskich, Rolnictwo 1930, R. II, T. III: 349-353. 
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Tab.1 Okręgowe i powiatowe urzędy ziemskie w Polsce w 1930 r. 

 

  

Nazwa okręgowego 

urzędu ziemskiego 

Siedziba okręgowego 

urzędu ziemskiego 

Ilość pow. 

urz. ziem 

Ilość pow. 

adm. ogól. 

1.Warszawski Warszawa 17 23 

2.Piotrkowski Piotrków  9 13 

3.Kielecki Kielce 16 17 

4.Lubelski Lublin 19 19 

5.Białostocki Białystok 11 11 

6.Nowogrodzki Grodno 10 10 

7.Wileński Wilno  8  8 

8.Poleski Brześć n/B 10 10 

9.Wołyński Łuck 10 10 

10.Krakowski Kraków  5 22 

11.Lwowski Lwów  8 27 

12.Tarnopolski Tarnopol  6 17 

13.Stanisławowski Stanisławów  3 15 

14.Poznański Poznań  5 34 

15.Pomorski Grudziądz  6 17 

16.Śląski Katowice  3  8 

 Razem 146  261 

Źródło: K. K., Organizacja Urzędów Ziemskich, Rolnictwo 1930, R. II, T. III, s.350-351. 

 

Liczba okręgowych urzędów ziemskich odpowiadała liczbie istniejących w tym czasie 

województw. Ich zasięg terytorialny zasadniczo pokrywał się z odpowiednimi 

województwami. Wyjątek stanowiły okręgowy urząd ziemski w Białymstoku i Grodnie. Dwa 

powiaty województwa białostockiego wchodziły w skład okręgowego urzędu ziemskiego 

w Grodnie.  

Na terenie okręgowych urzędów ziemskich w Wilnie, Łucku, Grodnie i Brześciu n/B 

dodatkowo przy powiatowych urzędach ziemskich działały komisje uwłaszczeniowe zajmujące 

się uwłaszczeniem byłych czynszowników i wieloletnich dzierżawców oraz powiatowe 
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komitety nadawcze do zadań których należało przejmowanie ziemi na mocy ustawy z grudnia 

1920 r. i jej rozdzielanie pomiędzy zasłużonych żołnierzy wojska polskiego5.  

Przy okręgowych urzędach ziemskich działały okręgowe komisje ziemskie. Ich rola polegała 

na wydawaniu decyzji w sprawach spornych powstałych w trakcie postępowania regulacyjnego 

przy scalaniu i zamianie gruntów, podziale i regulacji gruntów.  

 W lutym 1932 r. doszło do połączenia Ministerstwa Reform Rolnych z Ministerstwem 

Rolnictwa i Dóbr Państwowych w jedno Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych. Wynikiem 

czego było wejście w życie ustawy z 27 marca 1932 r. w sprawie działania Ministerstwa 

Reform Rolnych i organizacji urzędów ziemskich. Zgodnie z nią kierowanie okręgowym 

urzędem ziemskim powierzone zostało wojewodzie6. Następnie na podstawie 

październikowego (1933) rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej od początku 1934 r. 

uprawnienia i obowiązki okręgowych urzędów ziemskich zostały przejęte przez wydziały 

rolnictwa urzędów wojewódzkich. Natomiast funkcje powiatowych urzędów ziemskich 

powierzono referatom rolnictwa przy starostwach. Kompetencje okręgowych komisji 

ziemskich przekazano nowoutworzonym wojewódzkim komisjom ziemskim dla których 

władzą odwoławczą była Główna Komisja Ziemska w Warszawie7. 

 

Zawartość zespołów akt Okręgowych Urzędów Ziemskich w Krakowie, Kielcach 

i Warszawie 

     

Najważniejsza częścią zespołów Okręgowych Urzędów Ziemskich są akta z Wydziału 

Urządzeń Rolnych. Dotyczą zwłaszcza kwestii związanych z przeprowadzeniem reformy 

rolnej. Wśród nich są okólniki i rozporządzenia poświęcone zasadom i sposobom realizacji 

programu reformy, szczególnie w jej początkowych okresie funkcjonowania. Kolejna część to 

materiały statystyczne odnoszące się do wielkiej własności ziemskiej świeckiej i kościelnej. 

Zbierane głównie w celu ustalenia zapasu ziemi mogącej być wykorzystanym dla parcelacji. 

Natomiast faktyczny proces przejmowania przez państwo majątków ziemskich na cele 

parcelacyjne przedstawiają wykazy majątków ziemskich zgłoszonych przez powiatowe 

komisje ziemskie do przymusowego wykupu. Zgłoszenie określonego majątku przez komisję 

miało miejsce jeżeli obszar posiadłości przekraczał określone ustawą maksimum posiadania 

                                                           
5 Ibidem. 
6 Dz. U. RP 1932, nr 19, poz. 129. 
7 Dz. U. RP 1933, nr 85, poz. 655. 
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lub jeżeli gospodarstwo rolne w wyniku niewłaściwego sposobu prowadzenia znalazło się 

w złej sytuacji gospodarczej.  

Z obowiązku parcelacyjnego zwolnione były majątki ziemskie prowadzące działalność 

przemysłowo – rolną. w związku z tym dokumenty te zawierają również informacje o stanie 

uprzemysłowienia, mechanizacji i kulturze rolnej majątków ziemskich. 

Większość spraw prowadzonych przez urzędy ziemskie dotyczy parcelacji prywatnej 

prowadzonej przez właścicieli majątków ziemskich lub upoważnione do tego zadania 

odpowiednie instytucje. Bardzo ważnym zadaniem urzędów ziemskich było przygotowanie 

dokumentacji i opisanie stanu majątków, które mogłyby być poddane wykupowi. 11 sierpnia 

1921 wydany został okólnik Głównego Urzędu Ziemskiego w sprawie opracowania operatów, 

dotyczących przymusowego wykupu majątków prywatnych na cele reformy rolnej. (Dz. Urz. 

1920, nr 39, poz. 240). w sposób niezwykle precyzyjny określał on jakiego rodzaju 

dokumentacja powinna być sporządzona w trakcie dokonywania operatu. Należały do niej: 

urzędowy odpis wykazu hipotecznego majątku i o ile znajdował się na terenie działalności 

danego Okręgowego Urzędu Ziemskiego, to także arkusz posiadłości oraz odezwy i wnioski 

zainteresowanych stron (osób, urzędów, instytucji społecznych) związane ze sprawą wykupu. 

W przywołanym okólniku Głównego Urzędu Ziemskiego podkreślono, że 

najważniejszą częścią operatu, na której będą się opierały wnioski urzędów i orzeczenia 

Komisji Ziemskiej Okręgowej i Głównej jest „opis zaprojektowanego do przymusowego 

wykupu majątku, sporządzony przez Komisarza Ziemskiego”. w okólniku zwracano uwagę na 

to, że „każda niedokładność, każde z pozoru nieznaczne uchybienie formalne, każde 

opuszczenie na pozór drugorzędnego szczegółu, może wywierać w rezultacie szkodliwy wpływ 

na kwalifikację obiektu i wynik sprawy”. Opisu majątku dokonywano w okresie (pora roku) 

umożliwiającym dokładne zbadanie stanu gruntów i majątku. Komisje sporządzającą takowy 

opis zobowiązywano nawet do tego, by zaznaczała w protokole czy leży śnieg na polu, gdy 

operat sporządzano zimą. Dlatego też zalecano by dokonywać go dwukrotnie.  

W świetle dokumentów znajdujących się w zespole akt Okręgowego Urzędu Ziemskiego 

w Krakowie wyraźnie widocznym jest ścisłe przestrzeganie wytycznych zawartych 

w sierpniowym okólniku. 

Dzięki przestrzeganiu zaleceń ustawodawcy opis majątku był jak najbardziej 

prawdziwy, szczegółowy oraz odzwierciedlał faktyczny stan i sposób zagospodarowania 

opisywanego obiektu, a jednocześnie posiadał cechy aktu urzędowego. Sporządzano go na 

miejscu czynności, tj. w opisywanym majątku, po uprzednim zawiadomieniu właściciela tegoż 

majątku o zamierzonym opisie – przynajmniej tydzień przed jego rozpoczęciem (art. 26 i 27 
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rozporządzenia wykonawczego do ustawy z dn. 6 lipca 1920 r. o organizacji Urzędów 

Ziemskich) i przy obecności co najmniej dwóch postronnych świadków – przedstawicieli 

Gminnej Komisji Ziemskiej lub miejscowego samorządu albo miejscowej ludności8. Chodziło 

o to, by nie można go było zakwestionować w żadnym elemencie, mogącym stanowić 

podstawę do całkowitego odrzucenia operatu i jednocześnie niezakwalifikowania obiektu do 

parcelacji. Właściciel miał prawo być obecny osobiście lub przez swego pełnomocnika przy 

sporządzaniu przez Komisję Ziemską opisu majątku i składania wyjaśnień, które mogły być 

uwzględnione w protokole. Jednakże nieobecność właściciela lub jego pełnomocnika nie 

wstrzymywała procedury opisania majątku. Protokoły opisów są opatrzone podpisami 

wszystkich osób obecnych przy jego sporządzaniu (w tym właściciela lub jego pełnomocnika) 

i Komisarza Ziemskiego. Gdyby któraś z osób nie chciała się podpisać zaznaczano to 

w protokole. Właściciel majątku miał prawo do wniesienia zażalenia na rozporządzenia 

i czynności Komisarza przy opisie majątku w trybie art. 30 rozp. wyk. do ust. z dn. 6 lipca 1920 

o organizacji Urzędów Ziemskich. 

Taki wzorcowy operat znajduje się w zespole Okręgowego Urzędu Ziemskiego 

w Krakowie9. w zgodzie z literą i duchem okólnika nr 267 Głównego urzędu Ziemskiego 

w dniach 30 sierpnia 1921 i 7 stycznia 1922 r. sporządzony został opis majątku ziemskiego 

Benczyn – Paszkówka, którego właścicielem był Jan Wężyk. Opis nieruchomości ziemskiej 

Benczyn – Paszkówka  został sporządzony na podstawie wcześniej przygotowanych pytań 

i zawiera informacje o: położeniu majątku, jego nazwie, statusie zawodowym i prawnym 

właściciela, sposobie nabycia, wielkości, charakterze prowadzonej działalności gospodarczej, 

rodzaju gleb, ruchomościach i nieruchomościach, itd.10  

Z punktu widzenia naszych rozważań nad pojęciem „nieruchomość ziemska” jest 24 

pkt. opisu o ilości i jakości budynków gospodarczych, w jakim są stanie funkcjonalnym, 

architektonicznym. z opisu jednoznacznie wynika, że zarówno Komisja, jak i też obecny przy 

opisie pełnomocnik właściciela uznali pałac za budynek o charakterze gospodarczym. Jest on 

wymieniony na pierwszym miejscu, a za nim m. in. oficyna dla służby, stajnie, pomieszczenia 

na drewno, spichlerze, szopy wozownie stodoły. itd. z operatu jednoznacznie wynika, że pałac 

zakwalifikowany został jako obiekt gospodarczy. Oznacza to, że zarówno właściciel, jak też 

międzywojenna praktyka gospodarcza traktowała go jako budynek gospodarczy, mimo 

                                                           
8 Gminne i Powiatowe Komisje Ziemskie działały do 1923 r. kiedy to zostały zniesione mocą sierpniowej 

ustawy. Dz. U. RP 1923, nr 90, poz. 706.   
9 Archiwum Narodowe w Krakowie (AN Kraków), Okręgowy Urząd Ziemski w Krakowie (OUZ Kraków), 

sygn. 142, Akta dóbr tabularnych Benczyn – Paszkówka, właściciel Jan Wężyk, brak paginacji. 
10 Ibidem. 
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walorów rezydencjalnych. w opisie majątku zaznaczona jest też wielkość pałacu, z jakich 

materiałów był zbudowany oraz to, że był ubezpieczony, tak jak i inne obiekty budowlane 

o charakterze gospodarczym od ognia. w tymże spisie budowli dóbr znajdują się też inne 

obiekty mieszkalne (dwa budynki, jeden murowany, a drugi drewniany). Oznacza to, że za 

gospodarstwo rolne uznawano w okresie międzywojennym wszystkie jego ruchomości 

i nieruchomości, łącznie z obiektami mieszkalnymi11. 

 

Projekt rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie przenoszenia własności 

nieruchomości ziemskich 

 

Na wiosnę 1927 r. Ministerstwo Reform Rolnych rozesłało do Okręgowych Urzędów 

Ziemskich projekt rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie przenoszenia 

własności nieruchomości ziemskich z prośbą o ustosunkowanie się do jego zawartości12. w art. 

2 projektu, znajduje się dla naszych rozważań bardzo ważny zapis, mówiący że „Za 

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

granicami administracyjnymi miast”. w lipcu tego roku do Ministerstwa Reform Rolnych swoje 

uwagi do projektu przesłał Okręgowy Urząd Ziemski w Krakowie. w jego opinii 

skodyfikowanie przepisów o obrocie nieruchomościami ziemskimi, jednolite dla całej RP 

powinno być wydane równocześnie z reformą prawa spadkowego. w celu trwałości 

przebudowy ustroju rolnego Okręgowy Urząd Ziemski za konieczne uznał określenie minimum 

wielkości gospodarstwa włościańskiego, które nie podlegałoby dalszemu dzieleniu. Przy 

opracowywaniu prawa spadkowego należałoby również wprowadzić ograniczenia w prawie 

spadkowym zarówno przy testamentowym jak i przy ustawowym przechodzeniu prawa 

własności nieruchomości ziemskiej na dziedziców względnie „legatariuszy”. w tym czasie 

dużo ziemi mogło wyjść z „zapasu ziemi”, gdyż ani testament, ani też beztestamentowe 

dziedziczenie nie mogło być uznane za umowę, zwłaszcza w ujęciu art. 1 projektu13.  

Po ogólnych uwagach Okręgowy Urząd Ziemski odniósł się szczegółowo do 

poszczególnych artykułów: w art. 1 należało sprecyzować co rozumiano pod pojęciem 

„parcelacja”. w przypadku, gdyby projekt przewidywał regulowanie wedle tej ustawy 

przenoszenia własności „części” nieruchomości ziemskiej, to koniecznym byłoby uzgodnienie 

                                                           
11 Ibidem. 
12 AN Kraków, OUZ Kraków, sygn. 433, Pismo Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Krakowie do Ministerstwa 

Reform Rolnych, 11 lipiec 1927 r., brak paginacji jednostki. 
13 Ibidem. 
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tej ustawy z ustawą o wykonaniu reformy rolnej, traktując zasadniczo przenoszenie 

nieruchomości ziemskiej przy jej parcelacyjnym podziale. w związku z powyższym 

proponowano, aby z punktu widzenia ustawy o wykonaniu reformy rolnej dla rozgraniczenia 

nieparcelacyjnego obrotu ziemią od parcelacyjnego, zdefiniować pojęcie parcelacji, jako 

wydzielenie z ogółu nieruchomości ziemskiej o powierzchni ponad 20 ewentualnie 35 ha, 

stanowiącej własność jednej osoby fizycznej lub prawnej, co najmniej jednej działki 

o powierzchni do 20 lub 35 ha, na własność drugiej osoby. w przypadku nieruchomości 

ziemskich od 20 ewentualnie 35 ha do 60 ewentualnie 180 ha bez względu na wielkość 

oddzielonej części. Każdy inny podział w świetle dekretu o przenoszeniu własności 

nieruchomości ziemskich byłby oceniany, jako nieparcelacyjny14.  

Przy artykule 2 na końcu powinno zostać dodane poza granicami administracyjnymi 

gmin miejskich, objętych ustawą o samorządzie miejskim. w tym czasie w Sejmie na 333 

posiedzeniu była dyskutowana ustawa o samorządzie miejskim. Ustawa o rozbudowie miast 

oraz rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 kwietnia 1927 r. nr 42, poz. 372 

o rozbudowie miast w art. 30 wyłączały zastosowanie tymczasowego rozporządzenia Rady 

Ministrów z 1 września 1919 r. i cesarskiego rozporządzenia w kwestii nieruchomości 

ziemskich położonych w granicach administracyjnych miast. w związku z tym za konieczne 

uznano podanie przy tym artykule, że art. 30 wspomnianego rozporządzenia prezydenta 

o rozbudowie miast zostaje odpowiednio zmodyfikowany15.  

W opinii OUZ w Krakowie art. 4 wymagał gruntownej dyskusji, co do granicy 

kompetencji w połączeniu z podjęciem działań mających na celu znowelizowanie ustawy z 11 

sierpnia 1923 r. o organizacji Urzędów Ziemskich. Zgodnie z art. 23 Powiatowe Urzędy 

Ziemskie wykonywały tylko czynności przygotowawcze i wykonawcze, a nie stanowiły 

władzy i instancji w rozumieniu ustawodawstwa administracyjnego. OUZ w Krakowie za 

wskazane widział oddanie udzielania zezwoleń na przeniesienie własności nieruchomości 

ziemskiej w całości lub w części Powiatowym Urzędom Ziemskim. z wyłączeniem 

przypadków parcelacyjnego podziału wedle ustawy o wykonaniu reformy rolnej. Miało to 

dotyczyć nieruchomości ziemskich nieprzekraczających 180 ha względnie 60 ha i 300 ha. 

Natomiast do kompetencji Okręgowych Urzędów Ziemskich należałyby wszystkie sprawy, 

                                                           
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
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oprócz parcelacji wszystkich nieruchomości z ustawy o wykonaniu reformy rolnej i sprawy 

z tej ustawy ponad zasadnicze władanie16.   

Natomiast w artykule 5 w pierwszym ustępie należało dokładnie sprecyzować 

przypadki, w których Urzędy Ziemskie musiały bezwzględnie odmówić udzielenia zezwolenia 

na przewłaszczenie. Ponadto w drugim ustępie, przypadki w których mogą odmówić udzielenia 

przewłaszczenia. w przypadkach pierwszej kategorii powinien się znaleźć przepis co do 

kwalifikacji rolniczych nowonabywcy, lub odwołanie się do art. 52 ustawy o wykonaniu 

reformy rolnej. Przy przypadkach drugiej kategorii należało dokładnie zestawić przykładowe 

sytuacje, w których Urzędy Ziemskie mogły odmówić przewłaszczenia, tak aby pozostawić jak 

najmniejszą granice dowolności przy rozstrzyganiu spraw przewłaszczeniowych przez Urzędy 

Ziemskie17.   

Przesłane przez Okręgowy Urząd Ziemski w Krakowie do Ministerstwa Reform 

Rolnych uwagi dotyczące projektu zostały sporządzone na podstawie stanowisk w tej kwestii 

Powiatowych Urzędów Ziemskich: Tarnów, Przemyśl, Nowy Sącz, Rzeszów, Sanok, Jasło, 

Sambor18. Poniżej zostało przedstawione ich stanowisko w kwestiach najważniejszych, 

zwłaszcza wobec art. 2 projektu.   

Powiatowy Urząd Ziemski w Rzeszowie postulował w art. 2 po słowie „miast” dodać 

słowo „powiatowych” lub „miast liczących ponad 3 tys. mieszkańców”. Małych miasteczek, 

które niczym się nie różniły od wsi, nie należałoby zaliczać do miast w znaczeniu art. 219.  

Szeroko do art. 2 projektu rozporządzenia odniósł się Powiatowy Urząd Ziemski 

w Przemyślu20. Artykuł ten w jego opinii, powinien zostać uzupełniony na końcu przez dodanie 

”wyszczególnić się mających w rozporządzeniu wykonawczym, zresztą bez względu na 

określenie hipoteczne i charakter nieruchomości (nieruchomości ziemskie zapisane w księgach 

grunt. [owych] dla wielkich posiadłości, małych posiadłości, duchowne, obciążone 

ograniczeniem z art. 33 ust. z 15/7. 1920, względnie art. 54. ust. z 28/12. 1925 o wyk. ref. roln.) 

i bez względu na rodzaj użytków”21. Grunty wyłącznie położone w granicach 

                                                           
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 AN Kraków, OUZ Kraków, sygn. 433, Notatka z 1 lipca 1927 r. 
19 AN Kraków, OUZ Kraków, sygn. 433, Pismo Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Rzeszowie do Okręgowego 

Urzędu Ziemskiego w Krakowie z 18 czerwca 1927 r. 
20 AN Kraków, OUZ Kraków, sygn. 433, Pismo Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Przemyślu do Okręgowego 

Urzędu Ziemskiego w Krakowie z 23 czerwca 1927 r. 
21 AN Kraków, OUZ Kraków, sygn. 433, Pismo Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Przemyślu do Okręgowego 

Urzędu Ziemskiego w Krakowie z 23 czerwca 1927 r. 
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administracyjnych większych miast nie powinny podlegać projektowanemu rozporządzeniu. 

Argumentowano tym, iż ludność mniejszych miast na terenie działalności PUZ w Przemyślu 

miasta: Mościsk, Doromila, Sądowej Wiszni i wszystkich pozostałych poza Przemyślem 

w większości zajmowała się rolnictwem. Według przepisów wykonawczych do rozporządzenia 

cesarskiego z 9 sierpnia 1915 r. tylko Przemyśl na terenie działalności PUZ w Przemyślu nie 

podlegał temu rozporządzeniu22.  

Jako dodatkowy argument PUZ wysunął, iż kwestia określenia charakteru gruntów 

małomiejskich była przedmiotem rozpatrywania przez Najwyższy Trybunał Administracyjny 

przy sprawie Fern – Nagaj w Sądowej Wiszni. Wyrokiem z 13 stycznia 1927 r. L. Rej. 23/25 

i została ona rozstrzygnięta uznaniem tych gruntów jako rolnych23.  

Ponadto stosownie do projektowanego brzmienia tego artykułu powinien zostać 

zniesiony par. 52 rozporządzenia Ministerstwa Reform rolnych z 12 marca 1924 r. (Dz. U. RP 

1924, nr 28), a Powiatowe Urzędy Ziemskie zawiadamiałyby tylko OUZ o wydanych 

orzeczeniach odnośnie do nieruchomości, objętych p. 3. § 52 cytowanego rozporządzenia24.   

Interesujące są również spostrzeżenia do art. 4. w opinii PUZ w Przemyślu kompetencje 

odnośnie gruntów małej własności powinny należeć wyłącznie do PUZ. Natomiast 

w przypadku wielkiej własności wyłącznie do OUZ. Zyskała by na tym prostota, jasność 

i celowość omawianego rozporządzenia. Chodziło tylko o ustalenie, co należy rozumieć pod 

pojęciem wielkiej własności ziemskiej, a co pod pojęciem małej. Takie wyjaśnienie nie 

znajdowało się w ustawie z 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej. Podobnie nie jasno 

formułował to projekt omawianego rozporządzenia. z punktu „e” artykułu 3 projektu 

rozporządzenia wynikałoby, iż za wielką własność, podlegającą ustawie o wykonaniu reformy 

rolnej, należałoby uważać nieruchomości o powierzchni powyżej 50 ha. Czyli nieruchomości 

o obszarze poniżej 50 ha powinny zostać uznane za małą własność i podlegać kompetencji 

PUZ. Natomiast art. 4 projektu przewidywał orzecznictwo co do nieruchomości tego typu, tj. 

                                                           
22 AN Kraków, OUZ Kraków, sygn. 433, Pismo Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Przemyślu do Okręgowego 

Urzędu Ziemskiego w Krakowie z 23 czerwca 1927 r. 
23 AN Kraków, OUZ Kraków, sygn. 433, Pismo Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Przemyślu do Okręgowego 

Urzędu Ziemskiego w Krakowie z 23 czerwca 1927 r. 
24 AN Kraków, OUZ Kraków, sygn. 433, Pismo Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Przemyślu do Okręgowego 

Urzędu Ziemskiego w Krakowie z 23 czerwca 1927 r. 
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do 50 ha, aż dwu instancji. PUZ dla nieruchomości do 20 względnie 35 ha i OUZ dla 

nieruchomości powyżej tych obszarów25. 

W związku z tym PUZ w Przemyślu proponował przyjąć jako granicę wielkiej i małej 

własności obszar 50 ha i nieruchomości małej własności podporządkować PUZ. Ewentualnie 

wprowadzić trzecie pojęcie średniej własności o obszarze od 20 ha względnie 35 ha do 180 ha 

( a nie 50 ha) i poddać nieruchomości tego typu postanowieniom ustawy o wykonaniu reformy 

rolnej, względnie również orzecznictwu PUZ na podstawie projektowanego rozporządzenia26.  

PUZ w Sanoku art. 2 projektu rozporządzenia uznał za niejasny27. Stosując analogię do 

przepisów wykonawczych do tymczasowego rozporządzenia Rady Ministrów z 1 września 

1919 r. normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskich, nie byłyby 

nieruchomościami w rozumieniu tej ustawy (względnie projektu) nieruchomości znajdujące się 

w posiadaniu drobnych rolników, letniska, wille podmiejskie, kolonie robotnicze, urzędnicze, 

a więc projekt ustawy nie miałby do nich zastosowania. Gdy natomiast projekt ustawy w art. 

14 znosi moc obowiązującą rozporządzenia cesarskiego z 9 sierpnia 1915 r. o pozbywaniu 

gruntów rolnych i leśnych, przewłaszczenie gruntów włościańskich (rolnych i leśnych) 

zapisanych w księgach gruntowych sądu powiatowego, nie wymagałoby zezwolenia urzędów 

ziemskich (dotąd Powiatowego Urzędu Ziemskiego w myśl art. 33 (ustęp końcowy) ustawy 

z 11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministerstwa Reform Rolnych i organizacji urzędów 

ziemskich (Dz. U. RP 1923, nr 90, poz. 706)28.  

Uchylenie cesarskiego rozporządzenia z sierpnia 1915 r. i równocześnie 

nieumieszczenie w art. 2 projektu ustawy o przewłaszczeniu nieruchomości ziemskich gruntów 

włościańskich ( nieruchomości znajdujących się w posiadaniu drobnych rolników), dla których 

przy przewłaszczeniu odtąd nie byłoby wymagane zezwolenie urzędów ziemskich byłoby 

niepożądane z następujących powodów: 1. spekulacja gruntowa, zwłaszcza w okolicach 

mieszanych pod względem narodowościowym i wyznaniowym, mogła przybrać niepożądane 

formy. Spekulacja ta nie mogłaby być kontrolowana ani przez powiatowe ani przez okręgowe 

urzędy ziemskie; 2. w związku z tym, iż postanowienia art. 33 wcześniejszej ustawy 

                                                           
25 AN Kraków, OUZ Kraków, sygn. 433, Pismo Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Przemyślu do Okręgowego 

Urzędu Ziemskiego w Krakowie z 23 czerwca 1927 r. 
26 AN Kraków, OUZ Kraków, sygn. 433, Pismo Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Przemyślu do Okręgowego 

Urzędu Ziemskiego w Krakowie z 23 czerwca 1927 r. 
27 AN Kraków, OUZ Kraków, sygn. 433, Pismo Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Sanoku do Okręgowego 

Urzędu Ziemskiego w Krakowie z 17 czerwca 1927 r. 
28AN Kraków, OUZ Kraków, sygn. 433, Pismo Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Sanoku do Okręgowego 

Urzędu Ziemskiego w Krakowie z 17 czerwca 1927 r. 
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o wykonaniu reformy rolnej z 15 lipca 1920 r. (Dz. U. RP 1920, nr 70, poz. 462) odnośnie do 

przeniesienia własności, obciążenia i wydzierżawienia gospodarstw tworzonych z parcelacji na 

mocy dawnej ustawy o wykonaniu reformy rolnej, nie były obowiązujące, tym bardziej była 

możliwa spekulacja gruntem29.  

W związku z tym według PUZ w Sanoku art. 2 powinien obejmować również grunta 

rustykalne (włościańskie, wpisane do ksiąg gruntowych sądu powiatowego), co do 

przewłaszczenia których w myśl art. 1 projektu rozporządzenia wymaganym miało być 

zezwolenie właściwego powiatowego urzędu ziemskiego30.  

Komisarz Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Samborze do projektu rozporządzenia 

Prezydenta o przenoszeniu własności nieruchomości ziemskich odniósł się 18 czerwca 1927 

r.31 Według komisarza art. 2 projektu nie objaśniał należycie przedmiotu tegoż projektu. 

Należało dokonać rozróżnienia nieruchomości w miastach na leżące w obrębie miasta, 

przeznaczone wyłącznie dla celów budowlanych i nieruchomości położone na przedmieściach, 

czy też peryferiach miast, służące do celów wyłącznie rolniczych. Ten ostatni rodzaj powinien 

zostać objęty tym rozporządzeniem, w celu uniknięcia spekulacji tymi nieruchomościami, jak 

to często miało miejsce w miastach, w granicach których znajdowały się przedmieścia o czysto 

rolniczym charakterze. w związku z tym, iż mniejsze miasta obejmowały nieruchomości 

o charakterze czysto rolniczym, postulowano doprecyzowanie w rozporządzeniu charakteru 

tych nieruchomości przez podanie liczby mieszkańców danego miasta, do którego to 

rozporządzenie miało się odnosić. Na przykład rozporządzenie to miałoby zastosowanie dla 

nieruchomości znajdujących się w miastach o liczbie mieszkańców do 15 tys.32   

Powiatowy Urząd Ziemski w Nowym Sączu w piśmie przesłanym 20 czerwca 1927 r. 

do OUZ w Krakowie zaproponował następujące zmiany w projekcie rozporządzenia 

Prezydenta RP. Po pierwsze zmianę tytułu na o przenoszeniu prawa własności gruntów. 

Następnie zaproponował zmianę brzmienia dla art. 1, 2 i 3: 

                                                           
29AN Kraków, OUZ Kraków, sygn. 433, Pismo Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Sanoku do Okręgowego 

Urzędu Ziemskiego w Krakowie z 17 czerwca 1927 r. 
30 AN Kraków, OUZ Kraków, sygn. 433, Pismo Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Sanoku do Okręgowego 

Urzędu Ziemskiego w Krakowie z 17 czerwca 1927 r. 
31 AN Kraków, OUZ Kraków, sygn. 433, Pismo Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Samborze do Okręgowego 

Urzędu Ziemskiego w Krakowie z 18 czerwca 1927 r. 
32 AN Kraków, OUZ Kraków, sygn. 433, Pismo Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Samborze do Okręgowego 

Urzędu Ziemskiego w Krakowie z 18 czerwca 1927 r. 
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„Art. 1. 

Wszelkie umowy mające na celu przenoszenie prawa własności gruntów, wymagają 

dla swej ważności zezwolenia właściwego urzędu ziemskiego. 

Zezwolenie powyższe jest również potrzebne przy przymusowej sprzedaży gruntów.  

Art. 2. 

Działaniu niniejszej ustawy podlegają następujące grunta: 

a) Poza granicami administracyjnymi miast, wszelkie grunta mające ponad 10 

(dziesięć) arów obszaru; 

b) w administracyjnych granicach miast: 

1) w miastach poniżej 100 tysięcy mieszkańców, wszelkie grunta niezabudowane, 

mające ponad 1 (jeden) ha obszaru; 

2) w miastach posiadających powyżej 100 tysięcy mieszkańców, wszelkie grunta 

niezabudowane, mające ponad 1 (jeden) ha obszaru.  

 

Art. 3. 

Grunta należące do jednego właściciela lub kilku współwłaścicieli, a podlegające pod działanie 

niniejszej ustawy, stanowią nieruchomość ziemską. Przyczem do jednej nieruchomości 

ziemskiej zalicza się grunty, które leżą w pobliżu siebie, na terenie jednej lub kilku 

sąsiadujących ze sobą wsi (gmin)”33.  

 Komisarz Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Nowym Sączu umieszczenie w swoim 

projekcie gruntów leżących w granicach administracyjnych miast argumentował to tym, iż 

niemal wszystkie miasta w Polsce gwałtownie rozszerzały swoje granice administracyjne. Dla 

przykładu Nowy Sącz, które w ostatnim czasie w swoje granice wchłonął kilka wsi, dalej miał 

zamiar na kilka kolejnych. Podobnie było z Limanową34. 

Natomiast koncepcja, by poza granicami administracyjnymi miast, na wsiach obszar do 

10 arów był swobodnie sprzedawany wynikała z faktu, iż tak małe obszary zazwyczaj były 

                                                           
33 AN Kraków, OUZ Kraków, sygn. 433, Projekt rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia … 1927 r. 

o przenoszeniu własności gruntów, 20 czerwca 1927 r. 
34 AN Kraków, OUZ Kraków, sygn. 433, Pismo Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Nowym Sączu do 

Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Krakowie z 20 czerwca 1927 r. 
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kupowane dla celów wyprostowania granic parceli, powiększenia ogródka. w związku z tym 

nie miały większego znaczenia dla problemu obrotu ziemią35.  

Na początku czerwca 1927 r. pismo od Ministerstwa Reform Rolnych Departament 

Urządzeń Rolnych wpłynęło również do Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach36. Do 

pisma został dołączony projekt ustawy o przenoszeniu własności nieruchomości ziemskich37. 

Podobnie, jak to miało miejsce w przypadku OUZ w Krakowie, ministerstwo zobowiązywało 

Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach do naniesienia uwag do projektu ustawy, po 

wcześniejszym porozumieniu się z komisarzami ziemskimi i odesłania ich w terminie do 1 

lipca 1927 r. Ministerstwo zaznaczało, iż przesłany projekt nie został uzgodniony wewnątrz 

ministerstwa. Jego zaaprobowanie miało nastąpić dopiero po utrzymaniu uwag 

z poszczególnych Okręgowych Urzędów Ziemskich38. 

Na przesłanym przez ministerstwo projekcie ustawy OUZ w Kielcach naniósł kilka 

drobnych. Dla naszych rozważań istotne są w art. 1 nad słowami „nieruchomości ziemskich” 

dopisano „ponad 20 ha” oraz w art. 2, gdzie na końcu dopisano „obszar wiejski”39.   

Obszar niepodlegający obowiązkowi parcelacyjnemu  

O tym, w jaki sposób należy definiować pojecie nieruchomość ziemska dostarczają nam 

orzeczenia Okręgowych Urzędów Ziemskich w przedmiocie ustalenie obszaru 

niepodlegającego obowiązkowi parcelacyjnemu na zasadzie art. 4 dekretu z 28 grudnia 1925 r. 

o wykonaniu reformy rolnej. 

26 listopada 1930 r. Okręgowy Urząd Ziemski w Warszawie wydał orzeczenie 

w sprawie ustalenia obszaru niepodlegającego obowiązkowi parcelacyjnemu z nieruchomości 

ziemskiej Winiary i Łąki Winiarskiej, gminy Nowa Wieś, powiatu grójeckiego 

                                                           
35 AN Kraków, OUZ Kraków, sygn. 433, Pismo Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Nowym Sączu do 

Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Krakowie z 20 czerwca 1927 r. 
36 Archiwum Państwowe w Kielcach (AP Kielce), Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach (OUZ Kielce), sygn. 

171, Pismo Ministerstwa Reform Rolnych Departament Urządzeń Rolnych w sprawie udzielenia opinii 

o projekcie rozporządzenia w przedmiocie przenoszenia własności nieruchomości ziemskich do wszystkich 

prezesów Okręgowych Urzędów Ziemskich , brak daty, s. 73. 
37AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 171, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1927 r. 

o przenoszeniu własności nieruchomości ziemskich, brak daty, s. 74-77,  
38 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 171, Pismo Ministerstwa Reform Rolnych Departament Urządzeń Rolnych 

w sprawie udzielenia opinii o projekcie rozporządzenia w przedmiocie przenoszenia własności nieruchomości 

ziemskich do wszystkich prezesów Okręgowych Urzędów Ziemskich , brak daty, s. 73. 
39 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 171, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1927 r. 

o przenoszeniu własności nieruchomości ziemskich, brak daty, s. 74-75.  
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i kozienieckiego, własność Wacława Dąmbskiego40. z wniosku o wyłączenie sporządzonego 

przez właściciela wynikało, iż obszar ogólny nieruchomości ziemskiej wynosił około 907 ha, 

z czego użytki rolne (grunty orne, łąki i pastwiska) stanowiły 268 ha, lasy 440 ha, wody 74 ha, 

sady owocowe 20 ha, parki 11 ha, zabudowania i podwórza 9 ha, dróg i rowów 19 ha, 

nieużytków 46 ha, enklaw i półenklaw wśród lasów 20 ha. z tego obszaru nieruchomości 

ziemskiej Winiary i Łąki Winiarskie właściciel postulował o wyłączenie na podstawie art. 4, 

jako niepodlegające obowiązkowi parcelacyjnemu 773 ha, w tym: użytków rolnych 180 ha, pod 

zabudowaniami i podwórzami 9 ha, sadów owocowych 20 ha, parków 11 ha, dróg i rowów 19 

ha, wód (stawy spuszczalne, rzeka Pilica, jeziora) 74 ha, terenów leśnych 440 ha, enklaw 

i półenklaw 20 ha41. 

Po rozpatrzeniu wniosku Okręgowy Urząd Ziemski w Warszawie na podstawie art. 10 

ustawy z 11 sierpnia 1923 r.42 o zakresie działalności Ministerstwa Reform Rolnych 

i organizacji Urzędów Ziemskich i Komisji Ziemskich oraz art. 16 punkt 3 i art. 17 punkt 2 

ustawy z 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej i art. 1 rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczypospolitej z 24 lutego 1928 r. o wyłączeniu gruntów na cele gospodarstwa leśnego43 

postanowił „ustalić przestrzeń niepodlegającą obowiązkowi parcelacyjnemu w nieruchomości 

ziemskiej Winiary i Łąki Winiarskie” na postulowaną przez właściciela44. z zastrzeżeniem, że 

dokładne ustalenie obszarów miała nastąpić na drodze pomiarów przez mierniczego 

przysięgłego. 

W podobnym duchu wypowiedział się Okręgowy Ziemski w Warszawie 30 czerwca 

1931 r. na wniosek Stanisława Bonieckiego, właściciela nieruchomości ziemskiej Tomczyce-

Bończa, powiatu grójeckiego i radomskiego45. Według danych przedstawionych przez 

Bonieckiego nieruchomość ziemska Tomczyce-Bończa o powierzchni łącznej 2 261,76 ha, 

składała się z: użytków rolnych (grunty orne, łąki i pastwiska) 601,60 ha; lasu 1506,44 ha, wód 

100,55 ha, sadów owocowych i parków 9,44 ha; zabudowań i podwórz 12,27 ha, dróg i rowów 

                                                           
40 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4305, Orzeczenie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Warszawie, 26 listopada 

1930 r., s. 399-402.  
41 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4305, Orzeczenie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Warszawie, 26 listopada 

1930 r., s. 399. 
42 Dz. U. RP 1923, nr 90, poz. 706. 
43 Dz. U. RP 1928, nr 23, poz. 203. 
44 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4305, Orzeczenie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Warszawie, 26 listopada 

1930 r., s. 399. 
45 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4305, Orzeczenie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Warszawie, 30 czerwca 

1931 r., s. 492-495. 
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31,46 ha46. Okręgowy Urząd Ziemski w Warszawie postanowił ustalić przestrzeń 

niepodlegającą obowiązkowi parcelacyjnemu z nieruchomości ziemskiej Tomczyce-Bończa 

o następujących obszarach: użytków rolnych 180 ha; pod zabudowaniami i podwórzami 12,27 

ha; sadów owocowych założonych przed 1 lipca 1925 r. i racjonalnie prowadzonych oraz 

parków 9,44 ha; dróg i rowów 31,46 ha; lasów nadających się do samodzielnego gospodarstwa 

1506,44 ha; 2% użytków rolnych na deputaty dla administracji leśnej 30,12 ha; spuszczalnych 

stawów rybnych 30,12 ha; wód przynależnych gospodarczo do projektowanego wyłączenia 

rolniczego 64,55 ha47.     

We wrześniu 1930 r. Okręgowy Urząd Ziemskie w Piotrkowie wydał orzeczenie 

w sprawie ustalenia z urzędu obszaru niepodlegającego obowiązkowi parcelacyjnemu na 

zasadzie art. 4 dekretu o wykonaniu reformy rolnej w dobrach ziemskich Wąsosze pow. 

koniński48. Powodem ustalenia z urzędu było niezłożenie przez współwłaścicieli dóbr 

ziemskich Wąsosze wniosku w przewidzianym przez ustawę o wykonaniu reformy rolnej 

terminie. Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie w myśl art. 16 dekretu i wykonaniu reformy 

rolnej polecił opracowanie tego wniosku Komisarzowi Ziemskiemu w Koninie. 

z przedstawionego wniosku przez Komisarza wynika, że dobra ziemskie Wąsosze posiadały 

ponad 1 tys. ha, z czego: gruntów ornych 444 ha; terenów pod zabudowaniami 14 ha; sadów 

i parków 34 ha; granic dróg i rowów 17 ha; terenów oddanych pod cmentarz katolicki; 2 ha; 

lasów 215 ha; jezior 201 ha; wód po wykopanym torfie i bagien w 20% porosłych zaroślami 

112 ha; łąk 35 ha; zarośli w postaci gęstych kęp 5 ha; chmielnik 5 ha49.  

Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie w podobnej sprawie wydał orzeczenie 

w czerwcu 1932 r. Sprawa tym razem dotyczyła ustalenia z urzędu obszaru niepodlegającego 

obowiązkowi parcelacyjnemu na mocy art. 4 dekretu o wykonaniu reformy rolnej, „w 

nieruchomościach ziemskich: Miasto-Łask i Janowice, gminy Łask, powiatu łaskiego, 

stanowiących własność Janusza Szwejcera. w skład dóbr ziemskich Miasto-Łask wchodzi 

                                                           
46 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4305, Orzeczenie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Warszawie, 30 czerwca 

1931 r., s. 492. 
47 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4305, Orzeczenie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Warszawie, 30 czerwca 

1931 r., s. 494. 
48 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4305, Orzeczenie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie, wrzesień 

1930 r., s. 355-359. 
49 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4305, Orzeczenie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie, wrzesień 

1930 r., s. 355-356 
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folwark tejże nazwy ora folwarki: Wola-Łaska, Wiewiórczyn, Wronowice, Poleszyn, Orchów, 

Wesołka, Ostrów i osada młynarska, wszystkie położone w pow. łaskim.”50  

Z sporządzonego przez Komisarza Ziemskiego w czerwcu 1931 r. wniosku wynikało, 

„że ogólny obszar dóbr ziemskich Miasto-łask i Janowice” wynosił około 3170 ha. Prezes 

Okręgowego Urzędu Ziemskiego opierając się na wniosku Komisarza Ziemskiego postanowił: 

„1) ustalić, iż z dóbr ziemskich Miasto-Łask folwark Janowice, powiatu łaskiego, stanowiących 

własność Janusza Szwejcera nie podlega obowiązkowi parcelacyjnemu na zasadzie art. 4 

ustawy o wykonaniu reformy rolnej: „180 ha użytków rolnych, dróg i rowów na wyłączonym 

terenie tyle ile okażą dowody pomiarowe sporządzone przez mierniczego przysięgłego, 

terenów pod zabudowaniami i podwórkami około 20 ha, sadów owocowych około 50 ha, 

stawów rybnych około 18 ha, wód około 22 ha, lasów około 1902 ha i użytków rolnych na 

deputat dla służby leśnej, z ogólnego obszaru użytków rolnych około 34 ha”51.   

Z przedstawionych orzeczeń wynika, iż według właścicieli nieruchomości ziemskich 

oraz Okręgowych Urzędów Ziemskich nieruchomość ziemska stanowiła całość składającą się 

z: użytków rolnych, do których zaliczano(grunty orne, łąki i pastwiska); lasów, wód, wód po 

wykopanym torfie i bagien porosłych zaroślami, sadów owocowych, parków, zabudowań 

i podwórz, dróg i rowów, nieużytków, enklaw i półenklaw wśród lasów, zarośli w postaci 

gęstych kęp, terenów oddanych pod cmentarz, itp. Następnie w orzeczeniach określenie 

nieruchomość ziemska i dobra ziemskie są używane na przemian jako równoznaczne 

określenia.  

  

Licytacja nieruchomości ziemskich 

W grudniu 1931 r. Ministerstwo Reform Rolnych skierowało do wszystkich 

Okręgowych Urzędów Ziemskich pismo w sprawie nieruchomości ziemskich nabywanych 

z licytacji52. w związku z wystawieniem znacznej ilości nieruchomości ziemskich na licytację, 

ministerstwo oczekiwało od Okręgowych Urzędów Ziemskich odniesienia się do następujących 

                                                           
50 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4292, Orzeczenie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie, 22 czerwca 

1932 r., s. 269.  
51 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4292, Orzeczenie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie, 22 czerwca 

1932 r., s. 271.  
52 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4292, Pismo Ministerstwa Reform Rolnych Departament Urządzeń Rolnych do 

wszystkich Okręgowych Urzędów Ziemskich w sprawie majątków nabywanych z licytacji, 15 grudnia 1931 r., s. 

50. 
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kwestii: czy licytacje dochodziło do skutku, a jeżeli nie to z jakich powodów; jakie osoby 

stawały do licytacji nieruchomości ziemskich, i czy było duże zainteresowanie licytacjami; za 

jaką cenę były nabywane majątki ziemskie, i czy odbiegała ona od wartości rynkowej; kategorii 

nabywców nieruchomości ziemskich z licytacji53. 

Okręgowe Urzędy Ziemskie przed udzieleniem odpowiedzi ministerstwu, opinii w tej 

sprawie zasięgnęły głownie w instytucjach kredytujący własność ziemską, w Towarzystwach 

kredytowych Ziemskich oraz Państwowym Banku Rolnych. Towarzystwo Kredytowe 

Ziemskie w Warszawie, Dyrekcja Głowna komunikowała Okręgowemu Urzędowi 

Ziemskiemu w Kielcach w sprawie licytacji nieruchomości ziemskich przeprowadzanej przez 

to Towarzystwo następująco54: tylko niewielka ilość licytacji dóbr ziemskich dochodziła do 

skutku. w stosunku do zapisywanych w hipotece ostrzeżeń sprzedażnych, stanowiło to 3%. 

w pozostałych przypadkach, właściciele wpłacali wymagalne należności Towarzystwu 

Kredytowemu Ziemskiemu w Warszawie, co automatycznie przerywało kroki egzekucyjne 

przed licytacją55. 

Ze względu na stosunkowo wysokie wadium licytacyjne, do licytacji rzadko stawały 

osoby prywatne. Nabywcami nieruchomości ziemskich najczęściej były;: banki prywatne, 

zakłady przemysłowe, cukrownie oraz Państwowy Bank Rolny. w przypadku braku licytantów 

przy drugiej, czyli ostatecznej sprzedaży, licytowane dobra ziemskie, zgodnie z art. 234 statutu 

Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie przechodziły na własność tegoż 

Towarzystwa za pożyczkę Towarzystwa. Kwota tej pożyczki składała się z następujących 

pozycji: nieumorzona pożyczka; zaległe raty od pożyczki Towarzystwa i koszta egzekucyjne; 

sum wykazanych przez stosowne urzędy podatkowe zaległe podatki i opłaty, korzystające 

z przywileju pierwszeństwa przed innymi należnościami56.   

Do podania do wiadomości publicznej informacji na temat licytacji nieruchomości 

ziemskich zobowiązane były sądy. Komornik Sądu Grodzkiego w Kielcach obwieszczał, iż 17 

lutego 1932 r. o godz. 10 w Sądzie Okręgowym w Kielcach miała się odbyć sprzedaż majątku 

                                                           
53 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4292, Pismo Ministerstwa Reform Rolnych Departament Urządzeń Rolnych do 

wszystkich Okręgowych Urzędów Ziemskich w sprawie majątków nabywanych z licytacji, 15 grudnia 1931 r., s. 

50. 
54 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4292, Pismo Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie do 

Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach, 14 stycznia 1932 r., s. 51. 
55 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4292, Pismo Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie do 

Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach, 14 stycznia 1932 r., s. 51. 

 
56AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4292, Pismo Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie do 

Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach, 14 stycznia 1932 r., s. 51. 
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nieruchomego kilku współwłaścicieli za dług pieniężny na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego 

w Lublinie z grudnia 1927 r.57 Obwieszczenie zostało opublikowane w dodatku do dziennika 

Urzędowego z dnia 4 listopada 1931 r. na stronie 658. 

Jak wynika z obwieszczenia, ten nieruchomy majątek stanowiły dobra ziemskie Żydów 

położone w gminie Chmielnik, pow. stopnicki, woj. kieleckie. Ogólna powierzchnia dóbr 

wynosiła 434 morgi 133 pręty, w tym około 300 mórg gruntu ornego, 7 mórg ogrodu i parku, 

100 mórg łąk, 3 morgi stawów i 31 morgi 133 pręty nieużytków59. w związku z tym, że majątek 

Żydów przekraczał obowiązującą dla powiatu stopnickiego normę 180 ha wskazaną w pkt. b 

art. 4 ustawy o wykonaniu reformy rolnej z grudnia 1925 r., zgodnie z postanowieniem art. 93 

tejże ustawy o wdrożeniu postępowania i wyznaczeniu terminu przetargu oprócz właściciela 

nieruchomości ziemskiej powinien zostać poinformowany również Okręgowy Urząd Ziemski 

oraz Państwowy Bank Rolny60. o sprzedaży z publicznej licytacji nieruchomości ziemskiej 

Żydów, Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach został poinformowany przez Sąd Grodzki 

w Kielcach 29 stycznia 1932 r.61. 

Z zestawienia sporządzonego przez komornika wynika, iż w dobrach ziemskich Żydów 

znajdowały się następujące zabudowania dworskie: „1) dom mieszkalny drewniany w lichym 

stanie, pokryty gontem o 8 pokojach, 1 kuchni, 1 przedpokoju, parterowy z werandą. 2) oficyna 

murowana z kamienia, pokryta gontem o 1 pokoju, 1 kuchni, w stanie lichym. 3) chlewik 

przystawiony do oficyny murowany z kamienia, pokryty gontem, w stanie lichym. 4) piwnica 

murowana z kamienia. 5) stodoła murowana z kamienia pokryta słomom w stanie średnim. 6) 

chlewy murowana z kamienia pokryte gontem w średnim stanie. 7) czworak z wozownią pod 

jednym przykryciem murowany z kamienia, poryty słomą. 8) chlewiki murowane z kamienia 

pokryte papą w lichym stanie. 9) piwnica murowana z kamienia dla służby dworskiej. 10) cały 

dziedziniec jest otoczony murem z kamienia. 11) w sadzie znajduje się 7 uli z pszczołami. 12) 

przystawka przy spichlerzu murowana z kamienia, służy za szopę pokryta gontem i słomą. 13) 

spichlerz murowany z kamienia pokryty gontem w stanie średnim. 14) kuźnia murowana 

                                                           
57 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4292, Obwieszczenie komornika Sadu Grodzkiego w Kielcach, brak daty 

powstania dokumentu, s. 55; Prośba właścicieli majątku ziemskiego „Żydów” z ich przyległościami 

i przynależnościami, pow. stopnicki, 30 stycznia 1932 r., s. 52. 
58 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4292, Prośba właścicieli majątku ziemskiego „Żydów” z ich przyległościami 

i przynależnościami, pow. stopnicki, 30 stycznia 1932 r., s. 52. 
59 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4292, Obwieszczenie komornika Sadu Grodzkiego w Kielcach, brak daty 

powstania dokumentu, s. 55. 
60 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4292, Prośba właścicieli majątku ziemskiego „Żydów” z ich przyległościami 

i przynależnościami, pow. stopnicki, 30 stycznia 1932 r., s. 52-53. 
61 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4292, Pismo Sądu Grodzkiego do Okręgowego Urzędu Ziemskiego 

w Kielcach, 29 stycznia 1932 r., s. 54.  
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z kamienia pokryta gontem w stanie średnim. 15) szopa na torf z desek pokryta papą. 16) 

maszyna do torfu.”62 w użytkowaniu dłużników znajdowały się tylko 144 morgi pręty gruntu. 

Pozostała część była w trakcie rozparcelowania pomiędzy dwie grupy nabywców, grupę 

folwarczną i grupę przedmieścia.  

Kolejne obwieszczenie komornika Sądu Grodzkiego w Kielcach z 1932 r. dotyczyło 

licytacji publicznej dóbr ziemskich Gadawa położonych Radzanów pow. stopnickiego, woj. 

kieleckiego63. Dobra ziemskie Gadawa zawierały obszar 378 mórg 29 prętów ziemi w tym, 

gruntów ornych 336 mórg 29 prętów, łąk 30 mórg i 12 mórg pod stawami. w dobrach tych 

znajdowały się ponadto zabudowania: dom murowany, parterowy i murowana obora o długości 

45 m. i szerokości 10 m.64 

Analizując powyższe obwieszczenia należy stwierdzić, iż dla Sądu Grodzkiego 

w Kielcach nieruchomość ziemskie, w tym przypadku dobra ziemskie Żydów oraz dobra 

ziemskie Gadawa stanowiły jedną całość w skład której wchodziły grunty orne, sady, park, 

stawy, nieużytki rolne, zabudowania dworskie, dom murowany. Przy wyliczaniu zabudowań 

znajdujących się w nieruchomości ziemskiej Żydów na pierwszym miejscu wymieniony 

zostaje dwór wraz z oficyną, a następnie budynki służące bezpośredniej produkcji rolniczej, 

chlewy, stodoły, spichlerz, itp. oraz służące jako mieszkania dla osób zatrudnionych w majątku 

Żydów.   

Przeniesienie własności z nieruchomości ziemskiej      

Informacji na temat definiowania pojęcia nieruchomość ziemska dostarczają nam 

zezwolenia Okręgowych Urzędów Ziemskich na przeniesienie tytułu własności nieruchomości 

ziemskiej. Prezes Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach na zasadzie art. 10 punkt 

a ustawy z 11 sierpnia 1923 r.65 oraz artykułów 1, 7 i 9 rozporządzenia tymczasowego Rady 

Ministrów z 1 września 1919 r.66 udzielił Stanisławowi Jastrzębskiemu zezwolenia „na 

przeniesienie tytułu własności 23,0553 ha z nieruchomości ziemskiej Pełczyska gminy Złota 

powiatu pińczowskiego na rzecz Honocha Szwugiera drogą kupna sprzedaży w szacunku 28 

                                                           
62 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4292, Obwieszczenie komornika Sadu Grodzkiego w Kielcach, brak daty 

powstania dokumentu, s. 55. 
63 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4293, Obwieszczenie komornika Sadu Grodzkiego w Kielcach, brak daty 

powstania dokumentu, s. 146. 
64 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4293, Obwieszczenie komornika Sadu Grodzkiego w Kielcach, brak daty 

powstania dokumentu, s. 146. 
65 Dz. U. RP 1923, nr 90, poz. 706. 
66 Dz. U. 1919, nr 73, poz. 428. 
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tys. zł”67. Warunkiem było wniesienie do działu III wykazu hipotecznego zastrzeżenia, że 

przewłaszczony obszar do czasu jego parcelacji będzie uważany w stosunku ustawy 

o wykonaniu reformy rolnej za jedną całość z resztą majątku Pełczyska.  

Ponadto Stanisław Jastrzębski otrzymał zezwolenie na przeniesienie tytułu własności 

91,2852 ha z nieruchomości ziemskiej Pełczyska na rzecz Jana Jastrzębskiego drogą kupna 

sprzedaży w szacunku 105 tys. zł68.   

Akty notarialne 

 Kwerenda akt notarialnych dotyczących obrotu ziemią okazała się nieprzydatna przy 

definiowaniu pojęcia nieruchomości ziemskiej w II RP. Przykładem jest akt kupna sprzedaży 

dołączony do akt w sprawie obrotu ziemią miejscowości Babice w pow. Oświęcim69. Samuel 

Haber nabył w 1928 r. nabył od swojego brata Juliusza Habera 12/360 część dóbr Babice objętą 

księgą tabularną dla większej własności przy Sądzie Okręgowym w Wadowicach. Punkt VIII 

tego aktu, stwierdza „ Ważność niniejszego kontraktu czynią strony zawisłem od zezwolenia 

przeniesienia prawa własności przez Okręgowy Urząd Ziemski w Krakowie”70.  

 Zwrócenie badań w kierunku aktów notarialnych nie okazało się całkiem bezowocne. 

w zespole Izba Notariuszy w Krakowie znajdującym się w Archiwum Narodowym 

w Krakowie natrafiono na dwie bardzo interesujące jednostki. w teczce o sygn. 83 znajdują się 

odpowiedzi na ankietę Ministerstwa Sprawiedliwości z grudnia 1948 r. dotyczącą obrotu 

nieruchomościami ziemskimi. Natomiast w jednostce o sygn. 85 zgromadzony materiały 

dotyczące aktów zrzeczenia się nieruchomości ziemskich na rzecz Skarbu Państwa podstawie 

art. 60 Prawa Rzeczowego z 11 października 1946 r.71 Dotarcie do tych materiałów 

archiwalnych otwiera nowe kierunki badawcze nad pojęciem nieruchomości ziemskiej po II 

wojnie światowej.  

 

 

Wnioski 

                                                           
67 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4292, Orzeczenie Prezesa Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach, 17 

czerwca 1932, s. 229. 
68 AP Kielce, OUZ Kielce, sygn. 4292, Orzeczenie Prezesa Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach, 17 

czerwca 1932, s. 228. 
69 AN Kraków, OUZ Kraków, sygn. 440. 
70 AN Kraków, OUZ Kraków, sygn. 440. 
71 Dz. U. RP 1946, nr 57, poz. 319. 
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Po analizie materiałów zgromadzonych w zespołach: Okręgowy Urząd Ziemski 

w Krakowie, Archiwum Narodowe w Krakowie; Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach, 

Archiwum Państwowe w Kielcach; Okręgowy Urząd Ziemski w Warszawie, Archiwum 

Państwowym miasta Warszawy nasuwają się następujące wnioski. 

 

I 

Z opisu majątku ziemskiego Benczyn – Paszkówka, sporządzonego zgodnie z literą 

i duchem okólnika nr 267 Głównego urzędu Ziemskiego w dniach 30 sierpnia 1921 i 7 stycznia 

1922 r. jasno wynika, że nieruchomość ziemska tworzyła całość, w kład której wchodził 

również pałac, zakwalifikowany został jako obiekt gospodarczy. Oznacza to, iż zarówno 

właściciel, jak też międzywojenna praktyka gospodarcza traktowała go jako budynek 

gospodarczy, mimo walorów rezydencjalnych. w opisie majątku dóbr Benczyn – Paszkówka 

znajdują się też inne obiekty mieszkalne (dwa budynki, jeden murowany, a drugi drewniany). 

Oznacza to, że za nieruchomość ziemską traktowano w okresie międzywojennym wszystkie 

znajdujące się na niej ruchomości i nieruchomości, łącznie z obiektami mieszkalnymi72. 

 

II 

Z materiałów archiwalnych wynika, iż Okręgowe Urzędy Ziemskie nie kwestionowały 

zasadniczo art. 2. projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie 

przenoszenia własności nieruchomości ziemskich, mówiącego że „Za nieruchomości ziemskie 

w rozumieniu ustawy, należy uważać nieruchomości, położone poza granicami 

administracyjnymi miast”. Wręcz przeciwnie domagały się jego rozszerzenia o: tereny 

znajdujące się w granicach administracyjnych małych i średnich miast; grunty włościańskie  

( nieruchomości znajdujących się w posiadaniu drobnych rolników). 

III 

Na podstawie orzeczeń Okręgowych Urzędów Ziemskich w przedmiocie ustalenie 

obszaru niepodlegającego obowiązkowi parcelacyjnemu na zasadzie art. 4 dekretu z 28 grudnia 

1925 r. o wykonaniu reformy rolnej należy stwierdzić, iż według właścicieli nieruchomości 

ziemskich oraz Okręgowych Urzędów Ziemskich, nieruchomość ziemska stanowiła całość 

składającą się z: użytków rolnych, do których zaliczano(grunty orne, łąki i pastwiska); lasów, 

wód, wód po wykopanym torfie i bagien porosłych zaroślami, sadów owocowych, parków, 

                                                           
72 Archiwum Narodowe w Krakowie (AN Kraków), Okręgowy Urząd Ziemski w Krakowie (OUZ Kraków), 

sygn. 142, Akta dóbr tabularnych Benczyn – Paszkówka, właściciel Jan Wężyk, brak paginacji. 
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zabudowań i podwórz, dróg i rowów, nieużytków, enklaw i półenklaw wśród lasów, zarośli 

w postaci gęstych kęp, terenów oddanych pod cmentarz, itp. Następnie w orzeczeniach 

określenie nieruchomość ziemska i dobra ziemskie są używane na przemian jako równoznaczne 

określenia.  

IV 

Z analizy obwieszczeń licytacji nieruchomości ziemskich nasuwa się wniosek, iż dla 

Sądu Grodzkiego w Kielcach nieruchomość ziemskie, stanowiły jedną całość w skład której 

wchodziły grunty orne, sady, park, stawy, nieużytki rolne, zabudowania dworskie, dom 

murowany. Przy wyliczaniu zabudowań znajdujących się w nieruchomości ziemskiej Żydów 

na pierwszym miejscu wymieniony zostaje dwór wraz z oficyną, a następnie budynki służące 

bezpośredniej produkcji rolniczej, chlewy, stodoły, spichlerz, itp. oraz służące jako mieszkania 

dla osób zatrudnionych w majątku Żydów. 

 

V 

 

Kwerenda akt notarialnych dotyczących obrotu ziemią okazała się nieprzydatna przy 

definiowaniu pojęcia nieruchomości ziemskiej w II RP. Pomimo tego sięgnięcie do aktów 

notarialnych i notariuszy przyniosło korzyści. Wśród materiałów zgromadzonych w zespole 

Izba Notariuszy w Krakowie znajdującym się w Archiwum Narodowym w Krakowie znajdują 

się dokumenty, które pokazują nam nowe możliwości badawcze nad definiowaniem pojęcia 

nieruchomości ziemskiej po II wojnie światowej.  

 

 

    


