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Rozdział I. Konstytucyjne
i aksjologiczne podstawy

ochrony własności
nieruchomości przed immisjami

§ 1. Uwagi wstępne

Pojęcie immisji utożsamiane jest w literaturze z pośrednimi naruszeniami
prawa własności nieruchomości, tj. takimi, które zakłócają właścicielowi ko-
rzystanie z jego prawa w sposób inny niż poprzez pozbawienie go fizycznego
władztwa nad nieruchomością. Kwestia ochrony prawa własności przed tego
rodzaju naruszeniami jest jednak równie istotna, jak problematyka ochrony
właściciela przed bezprawnym wyzuciem go z posiadania. Immisje potrafią
bowiem doprowadzić do sytuacji, w której korzystanie z nieruchomości bę-
dzie dla właściciela tak uciążliwe, iż mimo fizycznego władztwa nad nią nie
będzie mógł jej normalnie użytkować. Dlatego też niezbędne jest zapewnienie
ochrony prawa własności nieruchomości przed szkodliwym na nią oddziały-
waniem. Należy jednak zauważyć, iż problematyka immisji związana jest nie-
rozerwalnie z koniecznością wyważenia interesów właściciela nieruchomości,
którego prawo jest w ten sposób naruszane oraz interesów właściciela nie-
ruchomości sąsiedniej, który dokonuje naruszeń. W kolizję z prawem wła-
sności mogą także wchodzić takie społecznie uznane wartości jak bezpieczeń-
stwo publiczne, swoboda działalności gospodarczej czy ochrona środowiska.
W niektórych sytuacjach po stronie właściciela nieruchomości może zatem
powstać obowiązek znoszenia pewnego rodzaju naruszeń, które są niezbędne
dla ochrony słusznego interesu sąsiada bądź też interesów danej zbiorowości
społecznej. Z jednej zatem strony, ochrona własności nie może być absolutna,
z drugiej zaś – ewentualne ograniczenia tego prawa nie powinny naruszać jego
istoty.
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§ 2. Ewolucja poglądów na istotę prawa
własności i możliwość jego ograniczenia
w kontekście ochrony przed immisjami

Podstawy ochrony własności i kwestia dopuszczalności ograniczeń tego
prawa regulowane są w Polsce, podobnie jak w wielu innych państwach na
poziomie konstytucyjnym, jednakże na przestrzeni dziejów kształtowały się
różne koncepcje uzasadniające potrzebę takiej ochrony i rozmaicie określające
zakres dopuszczalnej ingerencji innych podmiotów w prawo własności.

Własność może być rozumiana w dwojakim sensie – ekonomicznym oraz
prawnym. Własność jako kategoria ekonomiczna oznacza każdą formę włada-
nia majątkiem, bez względu na to, w jakiej postaci prawnej przejawia się to
władanie. Natomiast własność w ujęciu prawnym to tylko jedna z form korzy-
stania z rzeczy, najpełniejsza jednak w swej treści, co odróżnia ją od innych
praw majątkowych1. Oczywiście przedmiotem zainteresowania prawnika jest
własność w sensie prawnym, jednakże nie można pomijać wiążących się z nią
uwarunkowań ekonomicznych i społecznych, które niewątpliwie wpływają na
sposób rozumienia istoty własności. W zależności bowiem od stosunków go-
spodarczych czy ustroju politycznego zmieniały się poglądy na prawo własno-
ści oraz dopuszczalność jego ograniczeń.

Jak słusznie zauważa się w doktrynie, problematyka własności, a zwłaszcza
własności nieruchomości, jest silnie uwikłana aksjologicznie2. Podkreśla się, że
własność nie może być sprowadzana wyłącznie do kategorii prawnych czy eko-
nomicznych, bowiem odgrywa ona także ważną rolę w świadomości kulturo-
wej ludzi i relacjach społecznych, stanowiąc – zwłaszcza w państwach zachod-
niego kręgu cywilizacyjnego – jedno z najbardziej fundamentalnych dóbr spo-
łecznych3. Prawo własności – pomijając pewne skrajne doktryny – jest raczej
powszechnie uznawane za jedno z najważniejszych praw człowieka, istotne dla
zachowania jego autonomii na wszystkich płaszczyznach jego samorealizacji4.
W kulturze chrześcijańskiej uznaje się własność prywatną za gwarancję osobo-
wej wolności, przy czym szczególne znaczenie przypisuje się własności ziemi5.

1  Zob. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, s. 43–44.
2  Zob. J. Jabłońska-Bonca, Własność – w labiryncie interdyscyplinarnych problemów, s. 14;

A. Wołoszczak, Ograniczenia prawa własności, s. 252.
3  Zob. M. Kępiński, Prawo do posiadania własności, s. 424 i n.
4  C. Mik, Ochrona prawa własności w prawie europejskim, s. 209.
5  Zob. M. Krąpiec, Dzieła, s. 179–183.
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Mimo iż własność jest prawem majątkowym, a nie dobrem osobistym,
wszelkie próby ingerencji w nią budzą zdecydowany sprzeciw. Silna potrzeba
posiadania rzeczy materialnych uzasadniona jest psychologicznie, bowiem
chęć zawłaszczenia jest obecna w samej naturze człowieka jako konieczna do
przetrwania jednostki i jej rodziny, natomiast własność od czasów starożyt-
nych stanowiła wyznacznik miejsca w hierarchii społecznej, a jej utrata ozna-
czała utratę materialnych symboli decydujących o przynależności do grupy6.
Wciąż jeszcze żywy pozostaje mit „świętego i nienaruszalnego prawa wła-
sności”, będący pokłosiem rewolucji francuskiej i Kodeksu Napoleona, który
stanowił, iż „własność jest to prawo używania rzeczy i rozporządzania nimi
w sposób najbardziej nieograniczony, byleby nie czyniono z nich użytku przez
ustawy lub urządzenia zabronionego” (art. 544 Kodeksu Napoleona). „Świę-
tość” własności uważana była za jedną z najważniejszych zdobyczy rewolucji
francuskiej i fundament nowego porządku społeczno-gospodarczego, mają-
cego ostatecznie zerwać z pozostałościami feudalizmu, a Kodeks Napoleona
stał się wzorem dla innych, aspirujących do miana postępowych, kodyfikacji
tej epoki7. Nigdy jednak własność nie była traktowana jako prawo o charak-
terze zupełnie nieograniczonym, co zresztą wynika z przytoczonego powyżej
brzmienia art. 544 Kodeksu Napoleona, nakładającego na właściciela obowią-
zek liczenia się przy wykonywaniu swego prawa z ograniczeniami wynikają-
cymi z ustawy.

Już w drugiej połowie XIX w., w okresie dynamicznego rozwoju przemy-
słu i techniki, a także zaostrzenia konfliktów społecznych i coraz większego
zaangażowania państwa w sprawy gospodarcze zaczęło być oczywiste, iż kon-
cepcja „świętości” prawa własności stała się anachroniczna. Coraz powszech-
niej dostrzegano potrzebę respektowania przez właściciela interesów ogółu, co
znalazło odzwierciedlenie w alternatywnej koncepcji solidaryzmu społecznego
i własności jako funkcji społecznej, kładącej nacisk nie tylko na prawa właści-
ciela, ale również na jego obowiązki wobec społeczeństwa8. Pojawiły się rów-
nież idee socjalistyczne, postulujące w swej skrajnej, marksistowskiej wersji
całkowitą likwidację własności prywatnej i uspołecznienie wszelkich środków
produkcji, co miało przynieść wyzwolenie warstwom społecznym uznanym za
wyzyskiwane przez tzw. klasy posiadające9.

6  Tamże, s. 17.
7  Zob. K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, s. 220–221.
8  Zob. tamże, s. 270; A. Wołoszczak, Ograniczenia prawa własności, s. 252.
9  Zob. J. Oniszczuk, Niektóre filozoficzne uzasadnienia i krytyki instytucji własności, s. 114–

118.
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Wszystkie powyższe koncepcje znalazły (choć w różnym stopniu) odzwier-
ciedlenie w najnowszej historii prawa polskiego. Po odzyskaniu niepodległości
w sposobie podejścia do prawa własności przeważało podejście liberalne, acz-
kolwiek akcentujące również konieczność liczenia się przez właściciela z ogra-
niczeniami niezbędnymi dla ochrony pewnych uznanych wartości, takich jak
np. bezpieczeństwo państwa czy porządek publiczny. Chociaż w czasach wiel-
kiego kryzysu lat 30. XX w. widoczne było coraz silniejsze zaangażowanie
państwa w stosunki gospodarcze, to jednak prawo własności rozumiane było
w sposób klasyczny, wywodzący się jeszcze z instytucji prawa rzymskiego. Za-
znaczyć jednak należy, iż w okresie międzywojennym nie dokonano unifikacji
wywodzących się jeszcze z czasów zaborów przepisów prawa rzeczowego, po-
nieważ prace kodyfikacyjne przerwał wybuch wojny10.

Zasadnicze zmiany nastąpiły po II wojnie światowej, w związku z wpro-
wadzeniem w Polsce ustroju socjalistycznego. Ustawodawstwo PRL doko-
nało bowiem zróżnicowania własności pod względem podmiotowym, fawo-
ryzując tzw. własność społeczną kosztem tzw. własności indywidualnej, która
miała być stopniowo ograniczana11. Wykładnia przepisów Kodeksu cywilnego
z 1964 r.12 miała dążyć do zapewnienia uprzywilejowania prawnego własności
społecznej (w istocie – państwowej), zaś interes państwa miał być nadrzędny
nad interesem jednostki. W tym miejscu warto nadmienić, iż treść przepi-
sów regulujących ochronę własności przed naruszeniami pośrednimi (zwłasz-
cza art. 144 KC) pozostała niezmieniona również po transformacji ustrojo-
wej, co wywołało liczne głosy w doktrynie, uznające je za relikt poprzedniego
systemu i domagające się gruntownego ich przeredagowania, o czym będzie
mowa w dalszej części niniejszej pracy.

Znaczenie rysu historycznego problematyki pojmowania istoty własności
dla kwestii ochrony przed immisjami przejawia się w nieustannym ścieraniu
się dwóch koncepcji – z jednej strony „świętego i nienaruszalnego prawa wła-
sności”, a z drugiej – własności jako funkcji społecznej, zmuszającej do li-
czenia się z interesami ogółu. Obecnie można jednak zauważyć dominację
tzw. nowego podejścia do własności, które, wedle trafnego poglądu T. Dybow-
skiego, polega na jej ujmowaniu nie jako prawa absolutnego nieograniczonego,
lecz jako prawa względnie pełnego w ramach danego systemu prawnego13.

10  Zob. E. Sójka-Zielińska, Historia prawa, s. 229.
11  Zob. A. Lityński, Historia, s. 208–209.
12  Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
13  Zob. T. Dybowski, Ochrona własności, s. 56–57.
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„Względna pełnia” prawa własności oznacza, iż treść prawa własności jest co
prawda najszersza w porównaniu z treścią innych praw podmiotowych, ale nie
nieograniczona. Jest ona bowiem zakreślona negatywnie przez wyznaczenie
pewnych granic, których właściciel nie może naruszyć14. Mimo to, wciąż ist-
nieje spór, jakie ograniczenia własności mogą być dopuszczalne w demokra-
tycznym państwie prawa i jak pogodzić prawo do własności z innymi społecz-
nie uznanymi wartościami.

Chociaż niniejsza praca poświęcona jest problematyce ochrony własności
przed immisjami w prawie polskim, to jednak przedstawienie problematyki
kształtowania się ochrony własności na przestrzeni dziejów nie może być do-
konane z pominięciem prawa międzynarodowego, którego dynamiczny roz-
wój nastąpił w XX w. Także omówienie konstytucyjnych podstaw ochrony
własności, biorąc pod uwagę konstytucyjny system źródeł prawa i ich hie-
rarchię (art. 87 i n. Konstytucji RP15), wymaga uprzedniego odwołania się
do aktów prawa międzynarodowego, wskazujących na własność jako jedno
z podstawowych praw człowieka, bowiem nie ulega wątpliwości, iż określony
w tych aktach pewien standard ochrony własności stanowi wzorzec, z którego
czerpie większość współczesnych konstytucji, w tym także Konstytucja RP.
Wśród najważniejszych z tych aktów można wymienić przede wszystkim Po-
wszechną Deklarację Praw Człowieka uchwaloną przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ 10.12.1948 r.16, której art. 17 stwierdza, że „każdy człowiek zarówno sam,
jak i wespół z innymi, ma prawo do posiadania własności” (ust. 1) oraz że „nie
wolno nikogo samowolnie pozbawiać własności” (ust. 2). Zgodnie natomiast
z art. 1 Protokołu Nr 1 do Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności z 4.11.1950 r., sporządzonego w Paryżu w 1952 r.17,
każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swego mienia. Jak-
kolwiek EKPCz18 nie definiuje pojęcia mienia, to jednak z orzecznictwa powo-
łanego na jej podstawie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika, że
chodzi tutaj o sprecyzowane określone prawo o charakterze majątkowym do
ściśle określonej rzeczy – a zatem ochrona może dotyczyć także praw mająt-

14  Tamże.
15  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
16  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ

217A(III) przyjęta 10.12.1948 r., www.unesco.pl.
17  Dz.U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175 ze zm.
18  Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U.

z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.).
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kowych innych niż własność sensu stricto19. Z kolei art. 17 Karty Praw Pod-
stawowych Unii Europejskiej z 7.12.2000 r.20 stanowi, że: „Nikt nie może być
pozbawiony swojej własności, chyba, że w interesie publicznym, w przypad-
kach i na warunkach przewidzianych w ustawie, za słusznym odszkodowa-
niem za jej utratę wypłaconym we właściwym terminie. Korzystanie z mienia
może podlegać regulacji ustawowej w zakresie, w jakim jest to konieczne ze
względu na interes ogólny”. Z przedstawionych powyżej, przykładowych re-
gulacji prawa międzynarodowego odnoszących się do ochrony własności wy-
nika, że prawo do własności jako jedno z najważniejszych praw ekonomicz-
nych powinno podlegać szczególnej ochronie prawnej, która powinna obej-
mować w pierwszym rzędzie zakaz pozbawiania lub ograniczania tego prawa
bez przyczyn uzasadnionych szczególnym interesem społecznym. Jest to mi-
nimalny standard gwarancyjny ochrony własności, przejęty przez większość
ustawodawstw zachodniego kręgu kulturowego, który starał się również zre-
alizować ustawodawca polski, zwłaszcza w związku z coraz aktywniejszym po
transformacji ustrojowej uczestnictwem naszego kraju w organizacjach mię-
dzynarodowych wymagających od swoich członków istnienia odpowiednich
regulacji w tym przedmiocie. Na straży przyjętych przez prawo międzynaro-
dowe standardów ochrony własności stoją powoływane przez organizacje mię-
dzynarodowe organy sądownicze, wśród których na gruncie europejskim naj-
ważniejsze znaczenie mają TSUE oraz ETPCz. W orzecznictwie tych trybuna-
łów podkreśla się nie tylko konieczność ochrony właścicieli przed bezprawnym
pozbawieniem ich własności, ale również przed zakłócaniem swobodnego ko-
rzystania z tego prawa przez immisje. Przykładowo w wyroku z 2.11.2006 r.
w sprawie Giacomelli v. Włochy21, ETPCz stwierdził, że prawo do poszanowa-
nia mieszkania, zagwarantowane w art. 8 EKPCz obejmuje nie tylko ochronę
przed bezpośrednimi, fizycznymi ingerencjami, ale także negatywnym oddzia-
ływaniem poprzez immisje takie jak hałas czy zapachy, jak również innymi
działaniami, które utrudniają korzystanie z nieruchomości w sposób niezakłó-
cony22.

Omawiając prawnomiędzynarodowe aspekty ochrony własności, warto za-
dać sobie pytanie, czy możliwe i celowe jest dokonanie ujednolicenia środ-
ków ochrony własności na poziomie międzynarodowym. Zagadnienie to jest

19  Zob. A. Wróbel, w: L. Garlicki (red.), Konwencja, s. 481.
20  Dz.Urz. UE C 83, s. 389.
21  Wyr. ETPCz z 2.11.2006 r. w sprawie 59909/00, Giacomelli v. Włochy, Legalis.
22  Tamże; zob. też D. Sześciło, Glosa.
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istotne przede wszystkim w kontekście postępującej integracji w ramach UE,
przejawiającej się m.in. w dążeniu do harmonizacji i ujednolicenia ustawo-
dawstw poszczególnych państw członkowskich, jak również w coraz większym
wpływie norm stanowionych przez UE na krajowe systemy prawne. Dla pro-
blematyki niniejszej pracy ważna jest jednak jeszcze jedna kwestia. Należy bo-
wiem zwrócić uwagę, że w związku z postępem technologicznym i pojawia-
niem się urządzeń umożliwiających prowadzenie działalności przemysłowej na
coraz szerszą skalę, można się spodziewać, iż zjawiskiem przybierającym na sile
będą immisje transgraniczne, polegające na odczuwaniu przez mieszkańców
jednego państwa (zazwyczaj w regionie przygranicznym) negatywnych skut-
ków działalności prowadzonej na terytorium innego państwa. W odniesieniu
do takich immisji w orzecznictwie TSUE, jak i w doktrynie przyjmuje się, iż
wykładnia przepisów krajowych regulujących ochronę przed immisjami po-
winna być zgodna z wymogami prawa wspólnotowego, którego podstawową
zasadą jest zakaz dyskryminacji23. Oznacza to, iż niedopuszczalne jest różni-
cowanie ochrony własności w zależności od miejsca pochodzenia podmiotu,
który tę własność narusza – w szczególności zaś takiego różnicowania nie mogą
uzasadniać względy ekonomiczne ani konieczność ochrony interesów krajo-
wych podmiotów gospodarczych24.

Dlatego też nie powinna budzić wątpliwości możliwość sądowego docho-
dzenia roszczeń związanych z immisjami pochodzącymi z innych państw
członkowskich UE. W praktyce jednak, ich dochodzenie może się okazać
utrudnione ze względu na fakt, iż prawo właściwe dla dochodzenia roszczeń
z zakresu ochrony własności jest zazwyczaj wyznaczane za pomocą łącznika
miejsca położenia przedmiotu własności25. Nie inaczej jest również w polskiej
ustawie z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe26, której art. 41 ust. 1
stanowi, iż własność i prawa rzeczowe podlegają prawu państwa, w którym
znajduje się ich przedmiot. W przypadku immisji mamy jednak do czynie-
nia z dwoma przedmiotami własności – nieruchomością, z której naruszenia
pochodzą i nieruchomością, na której odczuwalne są ich skutki. Może to po-
wodować trudności z określeniem prawa właściwego dla sporów związanych
z immisjami transgranicznymi. Zdaniem J. Góreckiego, ustawowe regulowanie

23  Zob. wyr. ETS z 27.10.2009 r. w sprawie C-115/08, Land Oberösterreich v. ČEZ as, Zb.Orz.
2009, s. I-10265; P. Bogdanowicz, Interes publiczny.

24  Zob. tamże.
25  Zob. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, s. 201.
26  T.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1792.
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właściwości prawa dla immisji nie jest jednak celowe27. Autor ten wskazuje
na przykład Niemiec i Szwajcarii, w których to krajach poszukiwanie prawa
właściwego dla immisji opiera się na założeniu, iż są to czyny niedozwolone
albo przynajmniej zdarzenia, do których stosować można normy kolizyjne do-
tyczące deliktów28. Pogląd ten można uznać za przydatny zwłaszcza w sytuacji
immisji transgranicznych, pochodzących z terenu państw, w których immisje
kwalifikowane są jako delikt.

Jednakże rozwiązanie kwestii określenia prawa właściwego nie eliminuje
podstawowego problemu związanego z immisjami transgranicznymi, którym
jest fakt, iż dochodzenie ochrony przed takimi immisjami będzie się wiązać
z koniecznością stosowania obcego porządku prawnego, a nierzadko także
z koniecznością wytoczenia powództwa przed sądem innego państwa. Można
zatem postulować dokonanie pewnego ujednolicenia środków ochrony przed
immisjami na poziomie wspólnotowym w celu zapewnienia lepszej ochrony
podmiotom dotkniętym skutkami takich immisji. Przemawiać za tym może
także fakt, iż immisje transgraniczne często związane są z kwestiami ochrony
środowiska, a w tym zakresie UE podejmuje szeroko zakrojone inicjatywy le-
gislacyjne29. Ewentualna regulacja unijna powinna się jednak ograniczać do
przypadków immisji transgranicznych, celem zapewnienia stosowania w tej
kwestii jednolitych mechanizmów i uniknięcia dyskryminacji ze względu na
przynależność państwową. Natomiast w przypadku sporów dotyczących im-
misji ograniczonych do terytorium jednego państwa, słuszne jest, w mojej oce-
nie, pozostawienie kompetencji w tym względzie ustawodawcom krajowym,
bowiem zapewnia to rozwiązania bardziej dostosowane do społeczno-gospo-
darczej specyfiki poszczególnych państw.

§ 3. Własność i jej ograniczenia w ujęciu
Konstytucji RP z 1997 r. a ochrona przed immisjami

Po 1989 r. zerwano w Polsce z wywodzącymi się z doktryny marksistow-
skiej poglądami na temat prawa własności. Ustrojowe podstawy ochrony wła-
sności określone zostały w Konstytucji z 1997 r. Jak słusznie zauważa się w dok-

27  Zob. J. Górecki, Prawa rzeczowe, s. 19–20.
28  Tamże.
29  Zob. szerzej na ten temat B. Iwańska, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.),

System Prawa Administracyjnego, t. 3, 2014, s. 709–741.
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trynie, Konstytucja RP „nie jest w pełni spójnym konceptem intelektualnym,
którego treści podporządkowane są jednolitej wizji funkcji i roli Konstytucji
jako aktu prawnego”30. Dlatego też przepisy odnoszące się do prawa własności,
jakkolwiek stosunkowo liczne, są rozproszone i nie stanowią jednolitego bloku
regulującego tę część życia społecznego. Zarazem jednak podkreśla się, że prze-
pisy te są wzorcem kontroli konstytucyjności rozwiązań legislacyjnych odno-
szących się do prawa własności, tworząc pewne ramy, do których przestrze-
gania obowiązany jest ustawodawca przy stanowieniu prawa31. Należy także
mieć na uwadze, iż treść przepisów Konstytucji RP, również tych traktujących
o prawie własności, stanowi odzwierciedlenie aksjologicznych podstaw ustawy
zasadniczej.

W doktrynie podkreśla się, że na gruncie obowiązującej Konstytucji RP
własność jest dobrem konstytucyjnym, które stanowi nie tylko podstawę go-
spodarki, ale jest również jedną z podstawowych instytucji pozwalających
określić Rzeczpospolitą Polską jako państwo prawne32. Potwierdza to także
orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, wskazując, iż przepisy Konstytu-
cji RP „zaliczają własność prywatną do podstawowych zasad ustrojowych pań-
stwa”33.

Zgodnie z art. 20 Konstytucji RP, podstawę ustroju gospodarczego RP
stanowi społeczna gospodarka rynkowa, oparta na wolności działalności go-
spodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy part-
nerów społecznych. Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej wywodzi się
z doktryny niemieckiej i opiera się na założeniu, iż co do zasady o kształcie sto-
sunków gospodarczych decydować powinny prawa rynku, jednakże dopusz-
czalna jest ingerencja w te prawa przez państwo w sytuacjach uzasadnionych
interesem społecznym34. Według art. 20 Konstytucji RP, dominującą formą
własności w tego typu gospodarce ma być własność prywatna, pod którym to
pojęciem, jak słusznie wskazuje L. Garlicki, należy rozumieć wszelką własność
należącą do podmiotów autonomicznych w stosunku do państwa (samorządu
terytorialnego) i sektora ich własności gospodarczej35. Wymienienie własno-
ści prywatnej jako jednego z fundamentów ustroju gospodarczego oznacza

30 J. Ciemniewski, Niektóre problemy konstytucyjnej regulacji prawa własności, s. 467.
31  Zob. E. Łętowska, Własność i jej ochrona, s. 889–890.
32  Zob. B. Banaszkiewicz, Konstytucyjne prawo do własności, s. 32 i n.
33  Wyr. TK z 12.1.2000 r., P 11/98, Legalis.
34 Zob. A. Domańska, A. Domańska, Własność jako element społecznej gospodarki rynkowej,

s. 32–34.
35 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, s. 82.
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zatem brak uzasadnienia dla dalszego uprzywilejowania prawnego własności
państwowej36. Odnosząc tę kwestię do problematyki ochrony własności przed
immisjami, należy stwierdzić (o czym będzie jeszcze mowa), że nie ma obec-
nie podstaw do automatycznego twierdzenia, że w sytuacji, gdy szkodliwe od-
działywanie pochodzi z nieruchomości państwowych, właściciele nierucho-
mości sąsiednich mają obowiązek znoszenia tego stanu rzeczy, bowiem jest
on usprawiedliwiony interesami Państwa. Zarazem jednak należy zauważyć,
iż cytowany przepis ustawy zasadniczej podkreśla znaczenie solidaryzmu spo-
łecznego, co oznacza, że interesy gospodarcze jednych podmiotów nie mogą
mieć pierwszeństwa nad słusznym interesem innych podmiotów. Będzie to
miało szczególne znaczenie w sytuacjach kolizji pomiędzy prawem własności
a swobodą działalności gospodarczej.

Kolejnym przepisem Konstytucji RP odnoszącym się do własności jest
art. 21 ust. 1, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo
dziedziczenia. Ustęp 2 tego przepisu stanowi natomiast, że wywłaszczenie jest
dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za
słusznym odszkodowaniem. W literaturze zauważa się, iż powyższy przepis
ujmuje własność jako pewną zasadę ustrojową, podkreślając jednak, że jest
to przepis o charakterze ogólnym, któremu nie odpowiadają indywidualne
roszczenia obywateli, natomiast stanowi on podstawę dla wykładni pozosta-
łych przepisów Konstytucji RP traktujących o własności (zwłaszcza art. 64)
oraz ustaw szczegółowych, dotyczących tej problematyki37. Niewątpliwie jed-
nak w art. 21 Konstytucji RP wyrażony został obowiązek ochrony prawa wła-
sności, nałożony na państwo38. Artykuł 21 Konstytucji RP można zatem uznać
nie tylko za regułę interpretacyjną, ale również za skierowany do państwa obo-
wiązek takiego kształtowania systemu prawa, aby zapewniał on ochronę wła-
sności i prawa dziedziczenia.

Najważniejszym chyba przepisem Konstytucji RP odnoszącym się do wła-
sności jest art. 64. Ustanawia on trzy zasady wyrażone w jego kolejnych jed-
nostkach redakcyjnych:

1) każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo
dziedziczenia (ust. 1);

36  Zob. tamże.
37  Zob. S. Jarosz-Żukowska, Prawo do własności – własność jako prawo podmiotowe, s. 251.
38  Zob. J. Ciemniewski, Niektóre problemy konstytucyjnej regulacji prawa własności, s. 470.
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2) własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają
równej dla wszystkich ochronie prawnej (ust. 2);

3) własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakre-
sie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności (ust. 3).

Przepis ten ustanawia zatem prawo podmiotowe każdego człowieka do
własności oraz innych praw majątkowych oraz zasadę równości ochrony praw-
nej własności niezależnie od tego, kto jest jej podmiotem39. Wyjaśniając istotę
prawa podmiotowego, warto sięgnąć do definicji sformułowanej przez Z. Ra-
dwańskiego, zgodnie z którą prawo podmiotowe to pewna sytuacja prawna wy-
znaczona podmiotom przez obowiązujące normy i chroniąca prawnie uznane
interesy tych podmiotów40. Na sytuację tę składają się, zdaniem tego autora,
wolne – w aspekcie normatywnym – zachowania psychofizyczne lub konwen-
cjonalne podmiotu uprawnionego, z którymi sprzężone są zawsze obowiązki
innego podmiotu lub podmiotów, przy czym z reguły (gdy norma prawna
tego nie wyłącza), uprawnionemu przysługuje również kompetencja do żąda-
nia, by organ państwa dysponujący przymusem doprowadził do zrealizowa-
nia sprzężonych z prawem podmiotowym obowiązków41. Innymi słowy, pod-
miotowemu prawu do własności odpowiada obowiązek podmiotów innych
niż właściciel do poszanowania tego prawa i zakaz jego naruszania, a w ra-
zie pogwałcenia tego prawa właścicielowi przysługuje uprawnienie do żądania
ochrony ze strony organów państwa42.

W literaturze wskazuje się, iż art. 64 Konstytucji RP nakłada na ustawo-
dawcę obowiązek ustanowienia regulacji prawnych w dostateczny sposób za-
pewniających ochronę własności i wskazanych w tym przepisie praw, a na wła-
dzę wykonawczą i sądowniczą – obowiązek właściwego i efektywnego egze-
kwowania tych regulacji43. Ten obowiązek ustawodawca realizuje za pomocą
przepisów umiejscowionych w różnych gałęziach prawa. Na gruncie prawa
cywilnego jednym z przykładów jego realizacji jest znajdujący się w centrum
zainteresowania niniejszej pracy art. 144 KC.

Jednocześnie jednak zwraca się uwagę, iż w wyniku porównania treści
art. 64 z art. 21 Konstytucji RP, można dostrzec pewną niekonsekwencję usta-
wodawcy, bowiem w art. 21, a więc w przepisie o charakterze bardziej ogól-

39  Zob. tamże, s. 470; S. Jarosz-Żukowska, Prawo do własności – własność jako prawo pod-
miotowe, s. 252–253.

40 Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne, s. 86.
41  Tamże.
42  Zob. tamże, s. 89.
43 L. Garlicki, w: L. Garlicki (red.), Konstytucja, s. 15.
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nym, mowa jest jedynie o własności, natomiast w art. 64 – również o innych
prawach majątkowych44. Ma to istotne znaczenie w kwestii ewentualnych rosz-
czeń z tytułu ochrony petytoryjnej, przysługujących podmiotom niewłaści-
cielskim – np. samoistnym posiadaczom, użytkownikom, najemcom, dzier-
żawcom czy też osobom, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe lub
lokatorskie prawo do lokalu. Moim zdaniem, z faktu wspomnianej niekonse-
kwencji nie można wywodzić wniosku, że inne niż własność prawa majątkowe
nie podlegają ochronie ze strony państwa, bowiem stanowisko takie pozosta-
wałoby w rażącej sprzeczności z normami zawartymi w ustawach szczegóło-
wych (np. z art. 251 KC, zgodnie z którym do ochrony ograniczonych praw
rzeczowych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności).

Zasada równej ochrony prawnej własności, ustanowiona w art. 64 ust. 2
Konstytucji RP oznacza natomiast zakaz różnicowania zakresu tej ochrony
pod względem podmiotowym45. Oznacza to, iż w obecnym stanie prawnym
nie ma podstaw do szczególnego uprzywilejowania własności państwowej i ko-
munalnej. Nie można zatem automatycznie przesądzać o konieczności zno-
szenia jakiegoś rodzaju immisji z tego tylko powodu, że nieruchomość, z któ-
rej takie szkodliwe oddziaływania pochodzą stanowi własność Skarbu Państwa
bądź jednostki samorządu terytorialnego. Właściciel musi oczywiście w pew-
nym zakresie liczyć się z interesem społecznym, jednakże niedopuszczalne jest
przyznawanie temu interesowi z góry pierwszeństwa nad indywidualnym in-
teresem jednostki.

Najistotniejszym chyba zagadnieniem, z punktu widzenia problematyki ni-
niejszej pracy jest kwestia dopuszczalności ograniczeń prawa własności. Nie-
wątpliwie bowiem przepisy zabraniające szkodliwego oddziaływania na nie-
ruchomości sąsiednie (np. art. 144 KC) stanowią takie ograniczenie, każąc
właścicielowi uwzględniać przy wykonywaniu prawa własności również inte-
resy sąsiadów. Odpowiedzi wymaga zatem pytanie, w jakich sytuacjach mo-
żemy mówić o konieczności znoszenia przez właściciela nieruchomości okre-
ślonego rodzaju immisji z uwagi na pewien interes nadrzędny. Jak już wspo-
mniano, zgodnie z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP, ograniczenia własności mogą
zostać wprowadzone jedynie przez ustawę, a ponadto nie mogą one naruszać
istoty tego prawa. Z powyższą regulacją koresponduje art. 31 ust. 3 Konsty-
tucji RP, który stanowi, iż ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyj-

44  Szerzej na ten temat J. Ciemniewski, Niektóre problemy konstytucyjnej regulacji prawa
własności, s. 471–473.

45  Zob. E. Łętowska, Własność i jej ochrona, s. 903.
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nych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy,
gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub
porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności
publicznej, albo wolności i praw innych osób, przy czym ograniczenia te nie
mogą naruszać istoty wolności i praw. Jak widać, treść tego przepisu jest sil-
nie nacechowana aksjologicznie, bowiem ustawodawca konstytucyjny założył
istnienie pewnej hierarchii wartości, przyznając niektórym dobrom prawnym
– w wyjątkowych sytuacjach – pierwszeństwo nad indywidualnym interesem
jednostki.

Zarówno art. 64 ust. 3, jak i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ustanawiają dla
ograniczeń prawa własności wymóg wyłączności ustawy oraz nienaruszania
istoty tego prawa, z tym że art. 64 ust. 3 odnosi się jedynie do własności, a art. 31
ust. 3 ogólnie do wszystkich ustanowionych w Konstytucji RP praw i wolności.
W związku z tym może powstać pytanie o wzajemną relację tych przepisów
w kontekście dopuszczalności ograniczeń prawa własności, a także o to, czy
w sytuacji, gdy istnieje przepis ogólny, odnoszący się do ograniczeń konsty-
tucyjnych praw i wolności, art. 64 ust. 3 nie stanowi tu zbędnego uzupełnie-
nia. Wydaje się, iż relację pomiędzy tymi przepisami trafnie scharakteryzował
TK w wyroku z 12.1.1999 r.46, w którym wskazał, że „analiza treści obydwu
klauzul określających przesłanki ograniczenia praw (w tym prawa własności)
wskazuje, że w przypadku prawa własności to właśnie art. 31 ust. 3 powinien
spełniać rolę podstawową, natomiast art. 64 ust. 3 traktować należy wyłącznie
jako konstytucyjne potwierdzenie dopuszczalności wprowadzania ograniczeń
tego prawa. (...) Ocena konstytucyjnej dopuszczalności ustawowego ograni-
czania prawa własności (i innych praw majątkowych) musi zarówno uwzględ-
niać wymagania przewidziane w art. 64 ust. 3, jak i opierać się na skonfronto-
waniu danej regulacji z przesłankami konstruującymi ogólną zasadę wyrażoną
w art. 31 ust. 3 Konstytucji”.

Zasada wyłączności ustawy w kwestii ograniczeń praw i wolności obywa-
telskich, jak wynika z orzecznictwa TK, powinna być rozumiana bezwzględnie.
Trybunał wskazał bowiem, że „w odniesieniu do sfery wolności i praw czło-
wieka, zastrzeżenie wyłącznej ustawowej rangi unormowania ich ograniczeń
należy pojmować dosłownie, z wykluczeniem możliwości przekazania kom-
petencji normodawczej innemu organowi”47. Oznacza to, iż wszelkie ograni-

46  Wyr. TK z 12.1.1999 r., P 2/98, Legalis. Zob. także S. Jarosz-Żukowska, Konstytucyjna za-
sada, s. 175–176.

47  Wyr. TK z 19.5.1998 r., U 5/97, Legalis.
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czenia praw jednostki (w tym również prawa do własności) mogą być ustana-
wiane tylko w aktach prawnych rangi ustawowej, a nie w wydawanych na ich
podstawie aktach wykonawczych. W literaturze zauważa się jednak słusznie, że
szczególnie w stosunku do ograniczeń prawa własności tak rygorystyczne zre-
alizowanie zasady wyłączności ustawy może okazać się w praktyce niemożliwe.
Należy bowiem zauważyć, iż ograniczenia takie w aktualnym stanie prawnym
wynikają nie tylko z ustaw, ale także z rozporządzeń czy np. z miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, będących aktami prawa miejsco-
wego i stanowionych przez rady gmin (jest bowiem oczywiście nieracjonalne,
aby przy pomocy ustawy regulowany był porządek przestrzenny każdej gminy
z osobna)48. Dosłowne pojmowanie zasady wyłączności ustawy nie tylko wy-
magałoby ogromnej kazuistyczności ustaw, ale także – biorąc pod uwagę dłu-
gotrwałość i złożoność procedury ustawodawczej, mogłoby wykluczyć szybką
reakcję normatywną na sytuacje, które takiej reakcji wymagają (np. zagrożenie
życia i zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa powszechnego czy środowiska na-
turalnego49). Słusznie zatem zauważa E. Skowrońska-Bocian, iż mówiąc o usta-
wowych ograniczeniach prawa własności, przez pojęcie „ustawa” należy rozu-
mieć także akt prawny niższego rzędu, o ile spełnia on dwa wymogi: ma cha-
rakter wykonawczy do ustawy i mieści się w granicach upoważnienia w niej
zawartego – tylko takie bowiem przepisy mogą ograniczać uprawnienia wła-
ściciela50.

Omawiając kwestię wyłączności ustawy, warto także zwrócić uwagę na
inny problem, a mianowicie zagadnienie konkretności ustawowych ograni-
czeń prawa własności. Szerzej będzie o tym mowa w dalszej części niniejszej
pracy, jednakże już w tym momencie należy zauważyć, iż szczegółowa analiza
przepisów ustanawiających takie ograniczenia (zwłaszcza przepisów KC) po-
kazuje, że posługują się one bardzo często zwrotami niedookreślonymi i klau-
zulami generalnymi. Tytułem przykładu, wymienić można takie sformułowa-
nia jak: zasady współżycia społecznego, społeczno-gospodarcze przeznacze-
nie prawa i społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości, przeciętna
miara, stosunki miejscowe itp. Ponadto nawet treść omawianego art. 31 ust. 3
Konstytucji RP takowe sformułowania zawiera. Pojęcia takie jak bezpieczeń-
stwo, porządek publiczny czy moralność publiczna są również niedookreślone,
a nadanie im konkretnej treści zależy od sposobu ich rozumienia, który może

48  Zob. A. Wołoszczak, Ograniczenia prawa własności, s. 261.
49  Zob. S. Jarosz-Żukowska, Konstytucyjna zasada, s. 177.
50  Zob. E. Skowrońska-Bocian, w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks, t. 1, 2015.
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przecież być różny. Warto zauważyć, iż w doktrynie pojawiają się wątpliwo-
ści co do konstytucyjności tego rodzaju „niedookreślonych” ograniczeń prawa
własności, formułowane głównie w stosunku do zawartego w art. 140 KC ogra-
niczenia własności ze względu na zasady współżycia społecznego, a oparte na
tezie, iż ograniczanie prawa własności za pomocą kryteriów moralnych, spo-
łecznych itp. powoduje relatywizację tego prawa i w efekcie obniża poczucie
pewności właściciela51. W pewnej mierze wątpliwości te mają uzasadnienie,
gdyż wprawdzie Konstytucja nie ustanawia wymogu jasności i konkretności
prawa, ale czy stanowi to wystarczające usprawiedliwienie dla posługiwania
się w tak szerokim zakresie klauzulami generalnymi, i to w tak delikatnej sfe-
rze jak sfera praw i wolności jednostki. Czy nie jest to w istocie przerzuce-
nie kompetencji ustawodawczych na organy stosujące prawo? Wydaje się, że
użycie takich klauzul jest jednak niezbędne, bowiem nie da się kazuistycznie
unormować wszelkich możliwych do przewidzenia przypadków, a jednocze-
śnie istnieje potrzeba odwołania się do pewnych ogólnie aprobowanych war-
tości, takich właśnie jak bezpieczeństwo publiczne, zasady współżycia społecz-
nego czy też konieczność ochrony środowiska. Jak słusznie zauważa T. Zieliń-
ski, klauzule generalne są „jednym z najbardziej oryginalnych wytworów myśli
prawniczej, które zrodziły się w wyniku odwiecznych poszukiwań idei prawa
dającego sędziom (i innym podmiotom stosującym prawo w praktyce) pewną
swobodę w dostosowywaniu sztywnych reguł ustawowych (tzw. iuris stricti)
do potrzeb konkretnych przypadków, których prawodawca nie mógł przewi-
dzieć i unormować w abstrakcyjnie ujętych normach prawnych. Odnosi się to
szczególnie do praw kodeksowych, które z natury swej są niepodatne na szyb-
kie zmiany w układzie stosunków społecznych”52. Z kolei zdaniem J. Ignatowi-
cza i K. Stefaniuka, zasada wyłączności ustawy w kształtowaniu prawa własno-
ści nie oznacza, że odnośnie do tego prawa ustawodawca nie może posługiwać
się klauzulami generalnymi odsyłającymi do powszechnie uznawanych warto-
ści czy norm pozaprawnych53. Posługiwanie się klauzulami generalnymi nie
narusza zatem zasady demokratycznego państwa prawa, ani też zamkniętego
katalogu źródeł prawa (art. 87 Konstytucji RP), bowiem klauzule są przecież
ustawowymi przesłankami oceny poszczególnych sytuacji, których wyczerpu-
jące unormowanie w aktach prawnych jest niemożliwe w praktyce. Nieuza-

51  Zob. np. W. Pańko, O prawie własności, s. 208–209; E. Gniewek, w: E. Gniewek (red.),
System Prawa Prywatnego, t. 3, 2013, s. 403.

52 T. Zieliński, Klauzule generalne, s. 134.
53 J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, s. 70.


