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W jakim zakresie – na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego 
– służebność przesyłu (art. 3051–3054 KC)  

jest „innowacją prawną”  
dla przedsiębiorstw energetycznych

I. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze i geneza służebności 
przesyłu 

1. Przeprowadzanie rozmaitego rodzaju linii przesyłających wodę, gaz, 
parę, energię elektryczną, odprowadzających ścieki itp. ma długą tradycję 
i  wiąże się z  zapewnieniem szerokim rzeszom ludzi korzystania z  różnych 
zdobyczy cywilizacji. Wyróżnić należy linie, które są trasami przesyłania me-
diów na duże odległości oraz linie stanowiące podłączenia do różnego rodzaju 
obiektów. W  energetyce wystąpią linie wysokich mocy, średnich mocy oraz 
linie niskonapięciowe. Linie te nie przebiegają przez grunty lub nad gruntami, 
które są niczyje. Należą one do podmiotów publicznych, jak Skarb Państwa 
lub komunalne osoby prawne, zwłaszcza gminy, oraz, w większości, do pod-
miotów prywatnych, osób fizycznych i prawnych. 

Charakterystyczna dla ich przebiegu jest transgraniczność, czyli prze-
chodzenie przez wiele nieruchomości mających różnych właścicieli. Przebieg 
następuje z reguły wąskim pasem, ale jest długi, nieraz wzdłuż lub w poprzek 
całej nieruchomości, nie wymaga stałego dostępu, ale ze względu na potrze-
bę okresowej konserwacji lub naprawy musi taki dostęp zostać zapewniony 
w  każdej chwili. Rodzi to krótkotrwałe, lecz niekiedy spore niedogodności 
niedogodności w  korzystaniu przez właściciela z  gruntów. Statystyki poda-
ją, że 40% infrastruktury przesyłowej znajduje się na cudzych gruntach bez 
uregulowanego tytułu prawnego do posadowienia i  korzystania z  urządzeń 
przesyłowych. To pokazuje, jak znaczna jest skala występujących problemów 
faktycznych i prawnych w praktyce gospodarczej.
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2. Spory pomiędzy właścicielami gruntów a przedsiębiorstwami, zwany-
mi przesyłowymi, odnośnie do prowadzenia linii przesyłowych akurat przez 
dany grunt, ponad nim (linie energetyczne), pod ziemią lub po ziemi (zwłasz-
cza gaz, ciepło, ale również linie doprowadzające energię elektryczną) były za-
wsze. Mniejsze emocje wśród nich wywoływały linie energetyczne niskiego 
napięcia, ponad gruntami. Gdy rozpowszechniać się zaczęły informacje (praw-
dziwe i nieprawdziwe) o  szkodliwości oddziaływania przesyłanej energii na 
zdrowie człowieka, zwłaszcza energii wyższych mocy (częstotliwości), rów-
nież taki przesył coraz częściej był oprotestowywany. Towarzyszyć mu zaczęły 
postępowania administracyjne oraz procesy sądowe o samo przeprowadzenie 
i eksploatowanie linii oraz, coraz powszechniej, tylko o wynagrodzenie z tytu-
łu znoszenia niedogodności albo tylko z faktu przebiegu w granicach nieru-
chomości linii przesyłowej nikomu dotąd niewadzącej.

Ustawodawca przewidział najpierw tylko administracyjnoprawną drogę 
regulowania problemów. Wiązała się ona z przepisami dotyczącymi gospodarki 
nieruchomościami gruntowymi oraz ustawami wywłaszczeniowymi, a w przy-
padku prowadzenia linii energetycznych uzyskała specjalny tytuł w  postaci 
nieobowiązującej już dzisiaj ustawy z 28.6.1950 r. o powszechnej elektryfikacji 
wsi i osiedli (tekst jedn. Dz.U. z 1954 r. Nr 32, poz. 135). Do dzisiaj przepisy te 
są wykorzystywane w sprawach sądowych, w których po kilkudziesięciu nawet 
latach eksploatacji właściciele gruntów uświadamiają sobie, że mogliby ubie-
gać się o świadczenia pieniężne z tytułu samego znoszenia na swoich gruntach 
linii przesyłowych. Przykładowo można wskazać niedawne postanowienie SN 
z 8.1.2009 r. (I CSK 265/08, Legalis) dotyczące przeprowadzenia linii ener-
getycznej przez nieruchomość na podstawie wymienionej ustawy z  1950  r. 
Zastosowanie jej przepisów dotyczy zwłaszcza dawnych podmiotów państwo-
wych, które do zmian ustrojowych i nowych regulacji konstytucyjnych oraz 
nowelizacji Kodeksu cywilnego w 1990 r. nie miały praktycznie możliwości 
do samodzielnego występowania z  tytułu praw właścicielskich. Za przykład 
może posłużyć wyrok SN z 9.12.2009 r. (IV CSK 291/09, OSG 2010, Nr 10, 
poz. 68). W sprawie chodziło o przeprowadzenie 4 linii elektroenergetycznych 
wysokiego napięcia ponad gruntami i korzystanie z nich przez ponad 30 lat 
(linie napowietrzne i słupy energetyczne). 

W zgłaszaniu roszczeń zaczęły przodować Lasy Państwowe, jak np. 
w spra wie, leżącej u podstaw wyroku SN z 25.11.2008 r. (II CSK 346/08,  Legalis), 
oraz gminy1. Przeciwstawione im zostały roszczenia przedsiębiorstw przesy-
łowych, które z kolei postanowiły kierować wnioski o zasiedzenie służebności. 
Sprzyjało im orzecznictwo sądowe, które uznało za możliwe odpowiednie za-
stosowanie przepisów o zasiedzeniu służebności gruntowych do   zasiedzenia 

1 Zob. R. Trzaskowski, Korzystanie przez przedsiębiorstwa sieciowe z lasów stanowiących wła-
sność Skarbu Państwa, Pal. 2009, Nr 11–12.
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wynikającego z wieloletniego korzystania z trwałych i widocznych urządzeń 
(art. 292 ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm., 
dalej KC), jakimi są w szczególności nadziemne linie energetyczne2. 

3. Prawa o charakterze rzeczowym wyprowadza się także z uprawnień, 
jakie dał obowiązujący do 1985 r. art. 35 ustawy z 12.3.1958 r. o zasadach i try-
bie wywłaszczania nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 
ze zm.)3. W postanowieniu SN z 17.12.2008 r. (I CSK 171/08, OSNC 2010, 
Nr 1, poz. 15) wypowiedziany został pogląd, że objęcie przez przedsiębiorstwo 
państwowe cudzej nieruchomości w  posiadanie na podstawie art.  35 ust.  1 
powołanej ustawy w celu budowy urządzeń przesyłowych uzasadnia przyję-
cie dobrej wiary tego przedsiębiorstwa jako posiadacza służebności gruntowej 
o  treści odpowiadającej służebności przesyłu. W  stanie faktycznym sprawy 
leżącej u podstaw tego poglądu chodziło o przeprowadzenie przez nierucho-
mość linii energetycznej wraz z dwoma słupami i zapewnienie dostępu, prze-
chodu i przejazdu przez tę nieruchomość w celu konserwacji, naprawy oraz 
wymiany słupów lub innych niezbędnych elementów. Plan realizacyjny tej linii 
energetycznej został sporządzony w 1977 r., kiedy to decyzją administracyjną 
opartą na wspomnianym przepisie ustawy z 1958 r. udzielono zakładowi ener-
getycznemu zgody na budowę linii energetycznej, która uruchomiona została 
w 1982 r., a  jej składniki weszły do majątku przedsiębiorcy energetycznego. 
W  uchwale z  20.1.2010  r. (III CZP 116/09, OSNC 2010, Nr  C, poz. 92) 
SN, odpowiadając na wątpliwości sądu II instancji, zajął stanowisko, że art. 35 
ust. 1 wspomnianej ustawy dawał nie tylko uprawnienie do korzystania z cu-
dzej nieruchomości przez wskazane w  nim podmioty, ale poprzez wydanie 
stosownej decyzji administracyjnej stanowił o  możliwości stałego korzysta-
nia przez przedsiębiorcę z potrzebnej części takiej nieruchomości, powodując 
trwałe ograniczenie zakresu uprawnień właściciela. Z przepisu tego wynikało, 
kto i jakie przewody lub urządzenia mógł zakładać i przeprowadzać na nieru-
chomości oraz że właściciel takiej nieruchomości nie mógł się temu sprzeci-
wić, a po zamontowaniu urządzeń nie mógł żądać ich usunięcia przez okres, 
w którym będą gospodarczo użyteczne. Podobne stanowisko wynika z wielu 
innych orzeczeń SN, w tym z wyroku z 8.6.2005 r. (V CK 679/04, Legalis oraz 
V CK 680/04, LEX Nr 180843).

Powołany art. 35 ustawy z 1958 r. mieścił się zatem w granicach szeroko 
rozumianego wywłaszczenia, który to problem obrazuje przykładowo wyrok 
SN z  21.1.2009  r. (II CSK 394/08, Legalis). W  orzecznictwie łączono też 

2 Tak w postanowieniu SN z 8.1.2009 r., I CSK 265/08, Legalis. 
3 Ustawa ta została uchylona przez ustawę z 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu 
nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.), zastąpiona następnie przez 
ustawę z  21.8.1997  r. o  gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z  2010  r. Nr  102, 
poz. 651 ze zm.).
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niekiedy trwałe ograniczenie własności nieruchomości spowodowane decyzją 
wydaną na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 1958 r. ze skutkiem w postaci 
obowiązku udostępnienia nieruchomości w celu przeprowadzenia czynności 
konserwatorskich, gdy to potrzebne (art. 35 ust. 2 ustawy z 1958 r.), co po-
zwoliło uznać to ograniczenie „za swoistego rodzaju służebność, nazywaną też 
służebnością publiczną lub służebnością przesyłową, która po wydaniu takiej 
decyzji administracyjnej powstawała z mocy prawa”. Taki punkt widzenia uwi-
dacznia postanowienie SN z 17.12.2008 r. (I CSK 171/08, OSNC 2010, Nr 1, 
poz. 15), wyrok SN z 29.1.2008 r. (IV CSK 410/07, Legalis) i wyrok NSA 
z 18.6.2008 r. (I OSK 954/07, Legalis).

Jest charakterystyczne, że już na gruncie następnych ustaw, które zastąpi-
ły ustawę z 1958 r., to znaczy ustawy z 1985 r., a następnie z 1997 r.4, uznano 
w orzecznictwie (przykładowe orzeczenia stanowią wyrok SN z 20.3.2002 r., 
V CKN 1863/00, Legalis oraz uchwała SN z 10.11.2005 r., III CZP 80/05, 
OSNC 2006, Nr 9, poz. 146) obowiązek udostępnienia terenu w celu wykona-
nia czynności związanych z eksploatacją i konserwacją przewodów i urządzeń 
nie tylko za trwałe ograniczenie prawa własności, co wynika z właściwości funk-
cjonowania zainstalowanego urządzenia, ale wręcz za ustanowienie służebności 
gruntowej szczególnego rodzaju, o charakterze zbliżonym do służebności grun-
towej, nazywanej w ówczesnym piśmiennictwie służebnością przesyłową. 

W powołanej uchwale SN z 20.1.2010 r. (III CZP 116/09) znalazło się 
też rozstrzygnięcie wątpliwości co do odpłatnego korzystania z zajętej nieru-
chomości, ale w granicach strat poniesionych przez właściciela gruntu. 

4. Przepisy prawa prywatnego opierały się na uprawnieniach właściciel-
skich do nieruchomości i na służebności gruntowej drogi koniecznej uważanej 
przez część doktryny, i na tle dekretu z 11.10.1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. 
Nr 57, poz. 319 ze zm., dalej PrRzecz), i na tle Kodeksu cywilnego, za postać 
ograniczenia wykonywania prawa własności (art. 28 PrRzecz, art. 140 KC). 

W każdym razie przepisy prawnorzeczowe stanowiły według prawa cy-
wilnego podstawę do żądania udostępnienia nieruchomości w celu przepro-
wadzenia, a następnie konserwowania urządzeń (wstęp na grunt), za co można 
było domagać się wynagrodzenia. Na gruncie Prawa rzeczowego podstawę 
stanowił słabo wykorzystywany art. 175, który dawał możliwość ustanowienia 
służebności na rzecz każdoczesnego właściciela przedsiębiorstwa. Ponadto, co 
znalazło lepsze odbicie w praktyce, odpowiednio stosowane były reguły do-
tyczące służebności gruntowych (art. 167 PrRzecz) i  służebności osobistych 
(art.  176 zd. 1 PrRzecz), zwłaszcza służebności gruntowej drogi koniecz-
nej, poprzez art.  33 PrRzecz, a  od 1965  r. –  art. 145 KC. W  ostatnich la-
tach kilkakrotnie wypowiedział się w tej kwestii SN: w uchwale z 7.10.2008 r.  

4 Zob. poprzedni przypis.
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(III CZP 89/08, Biul. SN 2008, Nr 10, s. 7), w postanowieniu z 25.1.2006 r. 
(I CSK 11/05, Biul. SN 2006, Nr 5, s. 11) oraz w postanowieniu z 18.5.2007 r. 
(I CSK 64/07, Legalis).

Poza umownym ustanawianiem służebności drogi koniecznej wiele spraw 
po dzień dzisiejszy dotyczy zasiedzenia takiej służebności (art. 292 KC), a więc 
stania się uprawnionym do korzystania ze służebności bezpłatnie na skutek 
długoletniego (obecnie 20 lub 30 lat) korzystania z  trwałego i  widocznego 
urządzenia, znajdującego się na gruncie. Warto powołać przykładowo w  tej 
kwestii kilka orzeczeń SN: z ostatniego okresu postanowienie z 6.7.2011  r. 
(I CSK 157/11, OSNC 2012, Nr B, poz. 45) oraz dawniejsze postanowienie 
z 24.4.2002 r. (V CKN 972/00, Legalis) i postanowienie z 10.3.1998 r. (I CKN 
543/97, Legalis), a także wyrok z 31.5.2006 r. (IV CSK 149/05, Legalis). 

Orzecznictwo dotyczące wszystkich kwestii związanych z  powstaniem 
i  wykonywaniem wskazanej służebności jest bardzo bogate. Jednak możli-
wość tylko odpowiedniego wykorzystania służebności drogi koniecznej oka-
zała się niewystarczająca, spory sądowe narastały i spowodowały w rezultacie 
wykształcenie się szczególnej służebności – służebności przesyłu. Została ona 
wprowadzona nowelizacją Kodeksu cywilnego ustawą z 30.5.2008  r. (Dz.U. 
Nr 116, poz. 731) w wyniku dodania do KC nowych artykułów 3051–3054. 

Można założyć, że wzorem innych krajów powołany akt legislacyjny sta-
nowi swoistą „działalność innowacyjną” ustawodawcy w zakresie polepszania 
regulacji prawnej energetyki i innych dziedzin gospodarki przesyłowej w Pol-
sce5. W  dalszej części spróbuję wykazać przydatność nowych przepisów do 
określenia wzajemnych relacji prawnych między właścicielami nieruchomości 
a przedsiębiorstwami przesyłowymi, które zamierzają wkraczać na te nieru-
chomości w celu budowania, a następnie konserwowania, np. linii energetycz-
nych. Jak dalece te nowe przepisy można rzeczywiście uznać za novum w dzie-
dzinie legislacji, to zostanie ocenione w konkluzjach. 

II. Ogólna charakterystyka służebności przesyłu
Rozważenia wymaga istota, podmioty, przedmiot i treść służebności prze-

syłu. Będzie to przydatne do właściwego zrozumienia i ocenienia orzecznictwa 

5 Przepisy te mają swoje odpowiedniki w niektórych ustawodawstwach, jak w § 1092 ust. 3 
Kodeksu cywilnego niemieckiego (BGB) po zmianach w 1996 r. oraz w art. 691–693 Kodeksu 
cywilnego szwajcarskiego. Inspiracją była nieobowiązująca już, a służąca tym regulacjom w kra-
jach Unii Europejskiej dyrektywa Rady Nr 93/38/EWG z 14.6.1993 r. dotycząca zamówień 
publicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetycznej, transporcie i komunikacji (Dz.Urz. 
UE L 199, s. 84 ze zm.) oraz nowaa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE 
z 31.3.2004 r. dotycząca tych samych spraw, z dodaniem jeszcze usług pocztowych (Dz.Urz. UE 
L 134, s. 1 ze zm.).

W jakim zakresie – na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego...
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Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących tej służebności oraz poprzedzają-
cych ją norm prawnych.

1. Służebność przesyłu została nazwana i  określona w  art. 3051 KC. 
Według tego przepisu nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębior-
cy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, 
o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca 
może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie 
z przeznaczeniem tych urządzeń.

W ramach tych uwag ze względu na rozmiary opracowania pominięta 
zostanie problematyka art. 49 KC. Wymaga tylko przypomnienia, że zgodnie 
z art. 49 § 1 KC chodzi o urządzenia służące do doprowadzania lub odprowa-
dzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne6. 
Jak wiadomo, mogą one być własnością bądź przedsiębiorcy przesyłowego, 
bądź właściciela gruntu, bądź też własnością osoby trzeciej, także ze względu 
na administracyjny tytuł posiadania7. W orzecznictwie Sądu Najwyższego na 
tle art. 49 KC, w szczególności odnośnie do jego brzmienia sprzed nowelizacji 
z 30.5.2008 r.8, ustabilizowało się stanowisko, że kwestią stanu faktycznego jest 
połączenie urządzeń z nieruchomością lub przedsiębiorstwem tak, iż uzyska 
się skutek w postaci nabycia ich własności. W tym zakresie na uwagę zasługuje 
wiele orzeczeń SN, wśród nich uchwała z 22.12.1997 r. (III CZP 64/97, OSNC 
1998, Nr 7–8, poz. 109) i wyroki: z 9.10.1998 r. (III CKN 641/97, OSNC 
1999, Nr 3, poz. 61), z 20.9.2000 r. (I CKN 608/99, Legalis), z 12.3.2004 r. 
(II CK 53/03, Legalis), z 6.5.2004 r. (II CK 258/03, Legalis), z 14.12.2004 r. 
(II CK 255/04, Legalis) i z 8.3.2005 r. (IV CK 623/04, OSG 2005, Nr 11, 
poz. 128)9. Z kolei dla przewłaszczenia urządzeń wymaga się zdarzenia praw-
nego, zwłaszcza umowy przenoszącej własność. Potwierdzeniem tej tezy jest 
z kolei uchwała SN (7) z 8.3.2006 r. (III CZP 105/05, OSNC 2006, Nr 10, 
poz. 159) oraz wyroki SN: z 26.2.2003 r. (II CK 40/02, Biul. SN 2003, Nr 8, 
s. 7), z 10.10.2003 r. (II CK 125/02, Legalis) i z 13.5.2004 r. (III SK 39/04, 
OSNAPiUS 2005, Nr 6, poz. 89). 

6 Przepis ten brzmi w całości: „Art. 49 § 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odpro-
wadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do 
części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. § 2. Osoba, która 
poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, 
aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpo-
wiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem prze-
niesienia własności tych urządzeń, może wystąpić także przedsiębiorca”.
7 Zgodność art. 49 KC z Konstytucją RP uznał TK w wyroku z 7.11.2006 r., SK 42/05, OTK-A 
2006, Nr 10, poz. 148.
8 Ustawa z 30.5.2008 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 731), obowiązująca od 3.8.2008 r.
9 Zob. także wyroki SN z 3.6.2009 r., IV CSK 511/08, Legalis i z 22.1.2010 r., V CSK 195/09, 
OSNC 2010, Nr 7–8, poz. 116 oraz V CSK 206/09, Legalis.
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2. Pierwszą kwestią, wymagającą rozstrzygnięcia na podstawie art. 3051 
KC jest wskazanie charakteru prawnego służebności przesyłu, to znaczy, czy 
jest to nowa służebność, obok dotychczasowych służebności gruntowych 
i osobistych, czy też jest to rodzaj służebności gruntowej10. Argumenty zwo-
lenników pierwszego rozumienia rodzaju służebności są nieprzekonujące11. 
Wprawdzie art.  3054 KC odsyła tylko do odpowiedniego stosowania prze-
pisów o  służebnościach gruntowych, ale to odesłanie bardziej ma akcento-
wać szczególne cechy służebności przesyłu jako wyodrębnionej służebności 
gruntowej, niż widzieć w niej samodzielną służebność. Na przeszkodzie temu 
stoi także tradycja stosowania do sytuacji, w których obecnie występuje słu-
żebność przesyłu, służebności gruntowej drogi koniecznej, co musiało bardziej 
nawet być „odpowiednie” ze względu na istotę drogi koniecznej prowadzącej 
przez nieruchomości, niż przesyłanie energii, a jednak art. 145 w powiązaniu 
z  art.  285 i  n. KC był stosowany od pewnego czasu bez zastrzeżeń12. Poza 
art. 286 KC, który dotyczy zupełnie szczególnej kwestii, wszystkie przepisy 
o służebnościach gruntowych (art. 285, 287–295 KC) mają zastosowanie do 
służebności przesyłu w zakresie, w jakim art. 3051–3053 KC nie zawierają wła-
snej regulacji.

3. Podmiotami służebności są: właściciel nieruchomości obciążonej oraz 
przedsiębiorca, na rzecz którego ustanawia się służebność. Obciążany służeb-
nością jest każdoczesny właściciel nieruchomości i może nim być każdy pod-
miot mający tytuł własności (współwłasności) do nieruchomości, przez którą 
ma przebiegać linia przesyłowa. Jest tak dlatego, że obciążana jest sama nieru-
chomość, więc służebność musi dotyczyć każdego właściciela tej nieruchomo-
ści przez czas istnienia obciążenia. Jest to cecha każdej służebności gruntowej. 

Z kolei uprawniony do służebności jest przedsiębiorca przesyłowy lub 
właściciel urządzeń, o których stanowi wspomniany art. 49 § 1 KC. Trudno 
zgodzić się ze stanowiskiem, że uprawnionym przedsiębiorcą będzie taki, który 
tylko buduje urządzenia przesyłowe13. Musi on albo następnie eksploatować 
urządzenia, albo mieć je do oddania do korzystania przedsiębiorstwom przesy-
łowym. Do samego wybudowania wystarczy uzyskanie decyzji  administracyjnej 

10 Tak G. Bieniek, Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna, Warszawa 2008, s. 55 i n.
11 Np. E. Gniewek, Nowy rodzaj służebności – służebność przesyłu, w: P. Machnikowski (red.), Prace 
z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Prof. Jana Kosika, Acta Universitatis Wratislaviensis 
2009, Nr 3161, s. 137 i n.; K. Zaradkiewicz, w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, 
Warszawa 2011, s. 1075; B. Rakoczy, Służebność przesyłu w praktyce, Warszawa 2009, s. 9, który 
mylnie określa służebność przesyłu jako interesującą z punktu widzenia teoretycznego instytucję 
prawa cywilnego, podczas gdy nie jest to odrębna instytucja prawa, tylko niewątpliwie ograniczone 
prawo rzeczowe, dla wszystkich praw, stanowiących ograniczone prawa rzeczowe będące wspólną 
instytucją prawną.
12 Por. postanowienie SN z 8.9.2006 r., II CSK 112/06, MoP 2006, Nr 19.
13 K. Zaradkiewicz, w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, s. 1082.
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umożliwiającej wstęp na cudzy grunt na podstawie art. 124 ustawy z 21.8.1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 
ze zm., dalej GospNierU). 

Na podstawie art. 3053 § 1 KC służebność przesyłu przechodzi z mocy 
prawa na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń przesyłowych, jed-
nak służebność ta wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przed-
siębiorstwa (art. 3053 § 2 KC). Okoliczność, że nie występuje nieruchomość 
władnąca, tylko przedsiębiorca (władnący) stanowi ważny argument dla zwo-
lenników patrzenia na służebność przesyłu jako odrębny od służebności grun-
towych rodzaj służebności14. 

4. Treść służebności przesyłu zamyka się w art. 3051 KC w zw. z art. 285 
KC. Służebność daje więc każdoczesnemu przedsiębiorcy prawo do korzy-
stania z  urządzeń przesyłowych, które zostały wybudowane (zainstalowane, 
przeprowadzone) przez przedsiębiorcę, na rzecz którego została umownie lub 
drogą orzeczenia sądowego (art. 3052 KC) ustanowiona służebność, w  sto-
sunku do każdoczesnego właściciela nieruchomości, przez którą przebiega 
linia przesyłowa i musi ją znosić. Służebność jest więc czynna, gdy wiąże się 
z działaniami uprawnionego przedsiębiorcy (np. wchodzącego na nierucho-
mość w celu konserwacji urządzeń) i bierna (gdy właścicielem urządzeń nie 
jest przedsiębiorca). 

Zastosowanie znajduje art. 245 § 2 zd. 2 KC, zgodnie z którym zgoda 
na ustanowienie służebności przez właściciela nieruchomości obciążonej wy-
maga jego oświadczenia woli złożonego w formie aktu notarialnego. W ak-
cie trzeba dookreślić rodzaj urządzeń, ich funkcje, miejsce położenia, trasę 
przebiegu  linii przesyłowej, zakres i czas obciążenia nieruchomości). Oświad-
czenie przedsiębiorcy ma formę dowolną, choć lekkomyślne byłoby i  raczej 
ze względów dokumentacyjnych mało prawdopodobne składanie go ustnie 
lub w postaci zachowań konkludentnych. Powstanie służebności może zostać 
ujawnione w księdze wieczystej nieruchomości obciążonej, nie jest natomiast 
ujawnione w dokumentach przedsiębiorcy, gdyż nie daje ona praw w stosun-
ku do nieruchomości przedsiębiorcy, a więc nie podlega wpisowi w księgach 
wieczystych jego nieruchomości, zaś w rejestrze przedsiębiorców wpisów praw 
rzeczowych nie przewidziano. 

5. Pozytywnie należy odpowiedzieć na pytanie, czy można ustanowić 
służebność przesyłu zanim przedsiębiorca przesyłowy przystąpi do realizacji 

14 Tak E. Gniewek, Nowy rodzaj służebności – służebność przesyłu, w: P. Machnikowski (red.), 
Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Prof. Jana Kosika, Acta Universitatis Wratisla-
viensis 2009, Nr  3161 oraz E. Gniewek, w: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, 
Warszawa 2011, s. 476 i 480.
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inwestycji15. Powinno mu się umożliwić zajęcie potrzebnej części nierucho-
mości obciążonej już w trakcie budowy linii przesyłowej (robienia wykopów, 
kładzenia rur, stawiania słupów, rozwieszania przewodów itp.), bez potrzeby 
uzyskiwania specjalnych w tym celu decyzji administracyjnych (zwłaszcza na 
podstawie art. 24 GospNierU).

Pominięte w  tych rozważaniach jest ustanawianie służebności drogą 
umowy lub orzeczenia sądowego, gdyż poza kwestiami, o których była wyżej 
mowa, nie ma jakichś szczególnych reguł odmiennych od tych, które doty-
czą ustanawiania służebności gruntowych oraz w ogólności – ograniczonych 
praw rzeczowych. Zaznaczenia wymaga tylko to, że roszczenie o ustanowienie 
tej służebności ma podobne uzasadnienie, jak w przypadku drogi koniecznej 
(art. 145 KC), jest zatem wyjątkowe i ma ustawową podstawę. W przypad-
ku służebności przesyłu, w art. 3052 § 1 KC przewidziane jest roszczenie dla 
przedsiębiorcy, któremu służebność ta jest konieczna dla właściwego korzy-
stania z urządzeń przesyłowych, a właściciel (współwłaściciele) nieruchomo-
ści, przez które np. ma przechodzić linia przesyłowa, odmawia (odmawiają) 
zawarcia stosownej umowy. W postanowieniu z 6.7.2011 r. (I CSK 714/10, 
Legalis) SN uznał trafnie, że ustanowienie służebności przesyłu na nierucho-
mości będącej przedmiotem współwłasności jest czynnością przekraczającą 
zakres zwykłego zarządu i wymaga złożenia oświadczenia przez wszystkich 
współwłaścicieli (art. 199 KC).

Jeżeli z kolei przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie 
służebności, co można tłumaczyć niechęcią do zapłaty wynagrodzenia właści-
cielowi nieruchomości, wówczas na podstawie art. 3052 § 2 KC tenże właści-
ciel ma roszczenie, jeśli wykaże, iż służebność jest konieczna przedsiębiorcy 
przesyłowemu do korzystania z urządzeń służących do przesyłania mediów, 
o których mowa w art. 49 § 1 KC.

W związku z licznymi wnioskami przedsiębiorstw przesyłowych o zasie-
dzenie służebności mającej treść obecnej służebności przesyłu wypowiedziany 
został przez Sąd Najwyższy istotny pogląd, dotyczący sytuacji, w której w trak-
cie biegu terminu zasiedzenia został złożony wniosek do sądu o ustanowienie 
służebności w trybie art. 3052 § 1 KC. Zgodnie z uchwałą SN z 21.1.2011 r. 
(III CZP 124/10, OSNC 2011, Nr 9, poz. 99) złożenie takiego wniosku prze-
rywa bieg zasiedzenia służebności. To trafne rozstrzygnięcie zapadłe na tle 
sprawy o zasiedzenie służebności gruntowej polegającej na przeprowadzeniu 
i  dostępie do linii energetycznej może dotyczyć tylko takich okoliczności, 
w których złożenie wniosku wyprzedzało termin zasiedzenia (w rozpoznawa-
nej sprawie zasiedzenie upływało 16.9.2009 r., a wniosek o ustanowienie słu-
żebności został złożony 30.1.2009 r.), nie skutkowałoby w sytuacji odwrotnej. 
Podjęta uchwała jest po myśli wcześniejszej wypowiedzi Sądu Najwyższego 

15 Tak też E. Gniewek, w: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny, s. 476.
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wyrażonej w wyroku z 22.1.2010 r. (V CSK 239/09, Legalis), w której prze-
rwanie biegu zasiedzenia służebności przesyłu zostało powiązane z pozwem 
właściciela nieruchomości przeciwko posiadaczowi służebności przesyłu o za-
płatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

6. Kwestią budzącą spory jest wynagrodzenie należne za ustanowienie 
służebności przesyłu. Przepisy stanowią tylko, że ustanowienie służebności 
w drodze sądowej ma nastąpić za „odpowiednim wynagrodzeniem”. Brak jest 
wskazania kryteriów dla określenia wysokości wynagrodzenia. Nieraz to właśnie 
budzi wątpliwości, gdyż zwłaszcza ostatnio właściciele nieruchomości ocze-
kują bardzo wysokich kwot jako wynagrodzenia. 

W orzecznictwie od dawna panuje zgoda, że pojęcie wynagrodzenia jest 
szersze od odszkodowania, co nie znaczy, że ma być wyższe od odszkodo-
wania. Uważam wręcz przeciwnie, wynagrodzenie jest pojęciem szerszym od 
odszkodowania tylko w tym sensie, że nie musi się wykazywać szkody i nie 
ma ono postaci odszkodowania, lecz ma stanowić rodzaj rekompensaty za ko-
rzystanie z  gruntu. Czasami to korzystanie jest tylko symboliczne, bo poza 
świadomością, że w ziemi znajdują się na pewnej głębokości jakieś przewody, 
np. energetyczne, albo biegną one ponad nieruchomością, nie powodują one 
prawie żadnych lub żadnych ograniczeń w korzystaniu z własności. W takim 
wypadku wynagrodzenie powinno być symboliczne. Należy zgodzić się ze sta-
nowiskiem, że w razie sądowego ustanowienia służebności powinno ono być 
zawsze zasądzone, chyba że uczestnik postępowania się go zrzeknie. Jak wska-
zał SN w postanowieniu z 8.5.2000 r. (V CKN 43/00, OSNC 2000, Nr 11, 
poz. 206), wynagrodzenie przysługuje właścicielowi nieruchomości obciążonej 
także wówczas, gdy nie poniósł on żadnej szkody w związku z ustanowieniem 
służebności. Jeżeli służebność ustanawia się umownie, może nastąpić nieod-
płatnie16. 

W orzecznictwie został zaprezentowany pogląd (wyrok SN z 3.2.2010 r., 
II CSK 444/09, Legalis), że na gruncie art. 3051 KC służebność przesyłu przy-
biera taką postać, iż nie pozbawia w zupełności faktycznego władztwa właści-
ciela nad nieruchomością obciążoną. To sprawia, że muszą zawodzić kryteria 
ustalania wysokości wynagrodzenia za korzystanie z  nieruchomości oparte 
wyłącznie na układzie odpowiednich cen rynkowych właściwych dla najmu 
lub dzierżawy gruntu, które są adekwatne w sytuacjach, gdy wynajmujący lub 
wydzierżawiający zostają zupełnie pozbawieni fizycznego władztwa nad rze-
czą. Jak wskazano w tym wyroku, w ramach obiektywnych kryteriów można 
zastosować odpowiednie ceny rynkowe za korzystanie z nieruchomości w za-
kresie służebności, których wysokość powinna uwzględniać stopień ingerencji 
w treść prawa własności. 

16 Tak też K. Zaradkiewicz, w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, s. 1092.



 Katner  13

Zdarza się również, że ograniczenia nieruchomości są dotkliwe, np. w wy-
padku ciągów cieplnych, gazowych, ropociągów itp., gdy efektywnie zajmują 
istotną część powierzchni nieruchomości. Podobna sytuacja występuje w przy-
padku linii energetycznych wysokich napięć i częstotliwości, gdy przechodzą 
one nad działkami siedliskowymi o niewielkiej powierzchni całkowitej i wtedy 
istotnie ograniczają one korzystanie z tych działek. Wówczas wynagrodzenie 
przerodzić się może w odszkodowanie, jako że spełnia ono, podobnie jak od-
szkodowanie, funkcję kompensacyjną. 

W niedawno wydanym postanowieniu SN z 5.4.2012 r. (II CSK 401/11, 
Legalis) rozpoznawana była skarga kasacyjna od wyroku zasądzającego od fir-
my przesyłu gazu na rzecz osób fizycznych, współwłaścicieli gruntu, kwotę 
blisko 80 tys. zł z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Kwota ta powstała 
z obliczenia 25-letniego czynszu możliwego do otrzymania, jak to zostało na-
zwane, w wolnym, uczciwym obrocie za korzystanie z zajętej nieruchomości. 
Można przyjąć, że tak wysokie wynagrodzenie jest do zaakceptowania tylko 
w razie dowiedzenia w sprawie, że gdyby nie ustanowienie służebności i po-
ważne ograniczenie korzystania z konkretnej nieruchomości, to byłaby ona, 
w  sposób graniczący z  pewnością, wydzierżawiona przez właściciela, przez 
czas przyjęty w orzeczeniu. W innym przypadku nie powinno się utożsamiać 
wynagrodzenia z odszkodowaniem równym ekwiwalentowi za utracenie nie-
ruchomości lub całkowite pozbawienie nad nim władztwa, jak to sygnalizował 
powołany wcześniej wyrok SN z 3.2.2010 r. (II CSK 444/09). Kłóciłoby się 
to z istotą wynagrodzenia, dawało niezasadne korzyści właścicielom gruntów, 
przez które przebiega linia przesyłowa, jakich by nigdy nie osiągnęli ze zwy-
kłego korzystania z nieruchomości, zgodnie z  jej przeznaczeniem. Określa-
jąc wysokość wynagrodzenia, powinno się także uwzględnić korzyści, jakie 
z poprowadzenia mediów, np. energii elektrycznej, mają sami właściciele tych 
gruntów, przez które ona przebiega17.

Rozstrzygając o wynagrodzeniu za ustanowienie służebności przesyłu, 
nie powinno się obecnie korzystać z analogii do wynagrodzenia, o jakim mowa 
w związku z roszczeniami uzupełniającymi powództwa petytoryjne, to znaczy 
z art. 224–225 KC, co było przyjmowane w związku z art. 352 § 2 KC (posiada-
nie służebności) przed wejściem w życie noweli do KC z 2008 r.18 Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, że mimo upływu lat nadal w orzecznictwie powraca kwestia 
odpłatności za korzystanie z gruntu przez przedsiębiorstwa przesyłowe na pod-
stawie decyzji administracyjnej, mającej podstawę w  art.  35 ustawy z 1958  r. 
Odmawiając udzielenia odpowiedzi na drugie ze zgłoszonych zagadnień praw-
nych, Sąd Najwyższy wyjaśnił w uzasadnieniu powołanej wcześniej uchwale SN 
17 Zob. na ten temat K. Zaradkiewicz, w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, s. 1089–1090; 
por. uzasadnienie wyroku SN z 3.12.2004 r., IV CZP 347/04, OSP 2005, Nr 12, poz. 147.
18 Mając na uwadze, że może chodzić tylko o odpowiednie wynagrodzenie, jako że przedsiębiorca 
przesyłowy nie był posiadaczem nieruchomości.
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z 20.1.2010 r. (III CZP 116/09), że korzystanie z cudzej nieruchomości jest od-
płatne. Jeśli jednak właścicielowi nieruchomości zostało wypłacone na podsta-
wie art. 36 ustawy z 1958 r. odszkodowanie za straty doznane wskutek działań 
wynikłych z zastosowania art. 35 tej ustawy, to na tym wyczerpuje się jego rosz-
czenie odszkodowawcze. Jak było to już wcześniej wspomniane, według art. 35 
ustawy z 1958 r. naprawieniu  podlegały szkody doznane przy czynnościach za-
kładania, przeprowadzania i prawa dostępu do przewodów i urządzeń. Z prze-
pisów tej ustawy nie wynikało, aby można się było domagać naprawienia szko-
dy dalej idącej. Traktowanie przepisów uzupełniających roszczenia petytoryjne 
według Kodeksu cywilnego (art. 224–225), jako podstawę dochodzenia szkód 
dalej idących, nie jest prawidłowe, gdyż te roszczenia przysługują ze względu na 
bezprawne korzystanie z  rzeczy cudzej, a przedsiębiorstwo przesyłowe, mając 
decyzję administracyjną opartą na art. 35 ustawy z 1958 r., nie działało bez-
prawnie. Warto w tej kwestii zwrócić uwagę na popierające taki punkt widze-
nia orzecznictwo Sądu Najwyższego, w tym na wyrok z 29.4.2009 r. (II CSK 
560/08,  Legalis), dotyczący legalnego posadowienia linii energetycznej na tere-
nie lasów19, a także na wyrok z 9.3.2007 r. (II CSK 457/06, Legalis), postano-
wienie z 19.7.1977 r. (I CZ 81/77, Legalis) oraz postanowienie z 15.3.1983 r. 
(IV CZ 15/83, OSNC 1983, Nr 9, poz. 146), jak też wyrok z 21.3.1975 r. (I CR 
85/75, Legalis) i wyrok z 20.3.2002 r. (V CKN 1863/00, Legalis). 

Najbliższe wynagrodzeniu, o jakim mowa w art. 3052 KC, jest wynagro-
dzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej według art. 145 KC20. 
Od razu trzeba zaznaczyć, że przepis ten był uważany za odniesienie do wyna-
grodzenia wtedy, gdy krystalizowało się przekonanie o możliwości stosowania 
przepisów o  drodze koniecznej odpowiednio do służebności polegającej na 
korzystaniu z cudzej nieruchomości w celach przesyłowych21.

7. Na tle regulacji prawnej drogi koniecznej występowały rozbieżności, 
czy wynagrodzenie za jej ustanowienie powinno być jednorazowe, czy może 
być świadczeniem okresowym oraz czy musi być pieniężne, czy też może być 
świadczeniem innego rodzaju. Korzystając z doświadczeń orzecznictwa na tle 
tej służebności przeważyło stanowisko, że wynagrodzenie może być postacią 
każdego ekwiwalentu, który zaakceptują zainteresowani. Tak więc może ono 
być nie tylko świadczeniem pieniężnym, lecz także niepieniężnym, w  tym 
w postaci ustanowienia innej służebności, a także dokonania zamiany nieru-
chomości. W  tej kwestii istotna była uchwała SN z  1.12.1970  r. (III  CZP 
68/70, OSNCPiUS 1971, Nr  5, poz. 81)22. Jeżeli zaś wynagrodzenie jest 

19 Wyrok ten zapadł na podstawie art. 7 i 17 ust. 1 i 2 nieobowiązującej już ustawy z 20.12.1949 r. 
o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz.U. Nr 63, poz. 494 ze zm.). 
20 Tak też E. Gniewek, w: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny, s. 479.
21 W.J. Katner, Wynagrodzenie za ustanowienie drogi koniecznej, NP 1974, Nr 9. 
22 Por. A. Kuźniar, Glosa do uchwały SN z 1.12.1970 r., NP 1972, Nr 11.
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świadczeniem pieniężnym, to może być spełniane okresowo, na podobieństwo 
renty z art. 907 § 2 KC, jak określiło to dość kontrowersyjnie postanowienie 
SN z 17.1.1969 r. (III CRN 379/68, OSNCPiUS 1969, Nr 12, poz. 223).

Już wiele lat temu prezentowałem inny pogląd, uważając, że wynagrodze-
nie za ustanowienie drogi koniecznej jest tylko świadczeniem pieniężnym, jed-
norazowym, które może najwyżej być spełniane częściami23. Obecnie podob-
nie rozumie się wynagrodzenie, o którym stanowi art. 7091 KC w odniesieniu 
do uregulowanej od 2000 r. w Kodeksie cywilnym umowy leasingu24. Można 
zatem powiedzieć, że i w przypadku służebności powinno być to wykładane 
podobnie. Kwestia ma jednak jakby praktycznie dzisiaj mniejsze znaczenie. 

W sprawach niedawno rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy (tak 
w uchwale z 16.9.2010 r., III CZP 44/10, Biul. SN 2010, Nr 9, s. 5), w których 
stany faktyczne odnosiły się do linii przesyłowych, chodziło o świadczenie pie-
niężne, przy czym brak żądania wynagrodzenia wraz z powstaniem służebno-
ści nie został uznany za jego zrzeczenie się, jednak tylko w granicach przedaw-
nienia roszczeń25. Z kolei w dawniejszym orzeczeniu SN z 17.6.1957 r. (2 CR 
202/56, OSNC 1959, Nr 1, poz. 11) potwierdzonym uchwałą z 24.10.1972 r. 
(III CZP 70/72, OSNC 1973, Nr 6, poz. 102) roszczenie o wynagrodzenie za 
bezumowne korzystanie z gruntu nie zostało uznane za roszczenie o świad-
czenie okresowe; można to również odnieść do korzystania w granicach tre-
ści służebności, dziś określanej jako przesyłowa. Jednocześnie w uchwale SN 
z 16.9.2010 r. (III CZP 44/10, Biul. SN 2010, Nr 9, s. 5) uznano roszczenie 
o  wynagrodzenie za korzystanie z  gruntu, przez który przebiega ciepłociąg 
za roszczenie pozostające w związku z działalnością gospodarczą właścicie-
la nieruchomości, a więc można przyjąć, iż w granicach obecnej służebności 
przesyłu. Należy sądzić, że podobnie należałoby twierdzić w odniesieniu do 
przedsiębiorstw energetycznych.

Poglądy orzecznictwa wypracowane na gruncie spraw sądowych o wy-
nagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej drogi koniecznej można 
z powodzeniem wykorzystać w przypadku roszczeń dochodzonych w trybie 
sądowym o ustanowienie służebności gruntowej przesyłu (art. 3052 KC). Pod-
czas gdy poprzez umowę zainteresowane podmioty mogą określić w sposób 
dosyć dowolny rodzaj wynagrodzenia i  sposób jego świadczenia, to w przy-
padku określania wynagrodzenia przez sąd właściwe wydaje się jednorazowe 
świadczenie pieniężne, ewentualnie spełniane częściami we wskazanym czasie. 
Nie jest to odszkodowanie, lecz wynagrodzenie uciążliwości związanych ze 
służebnością, niepodlegające żadnym tabelom, lecz obliczane indywidualnie 
w każdej sprawie.
23 W.J. Katner, Glosa do uchwały SN z 8.9.1988 r., III CZP 76/88, OSP 1990, Nr 5–6, poz. 257; 
tenże, Wynagrodzenie.
24 Zob. W. Dubis, w: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2011, s. 1203. 
25 Zob. też postanowienie SN z 29.1.1998 r., I CKU 197/97, Legalis.

W jakim zakresie – na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego...


