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Artyku³ 49 k.c. po nowelizacji – g³os w dyskusji

Status prawny urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad sieci elektroenerge-
tycznych, gazowych, ciep³owniczych, wodoci¹gowych, kanalizacyjnych
i im podobnych budzi od d³u¿szego czasu ¿ywe zainteresowanie doktryny
i jest czêstym przedmiotem rozwa¿añ orzecznictwa. Pomimo wielu
opracowañ naukowych, szeregu orzeczeñ, w tym o randze uchwa³y S¹du
Najwy¿szego, a tak¿e niedawnej nowelizacji art. 49 k.c., wci¹¿ pojawiaj¹
siê na tym tle powa¿ne kontrowersje. Problematyka ta ma donios³oœæ
równie¿ dla praktyki notarialnej. Rozmaite zagadnienia z ni¹ zwi¹zane
pojawiaj¹ siê przy szeregu czynnoœci, pocz¹wszy od typowych umów
zobowi¹zuj¹cych do przeniesienia w³asnoœci lub przenosz¹cych w³asnoœæ
nieruchomoœci (gdzie istotne jest ustalenie, co wchodzi w sk³ad danej
nieruchomoœci), poprzez czynnoœci zwi¹zane z ustanawianiem s³u¿ebno-
œci przesy³u (jako ¿e mo¿e byæ ona ustanowiona na rzecz przedsiêbiorcy,
który zamierza wybudowaæ lub którego w³asnoœæ stanowi¹ urz¹dzenia
wskazane w art. 49 § 1 k.c.; w konkretnym przypadku konieczne jest
ustalenie, czy s¹ spe³nione te przes³anki, a to wymaga m.in. wyjaœnienia
zasad przejœcia w³asnoœci urz¹dzeñ na przedsiêbiorcê), a¿ do skompli-
kowanych transakcji, których przedmiotem s¹ ca³e przedsiêbiorstwa ener-
getyczne (w przypadku których kluczowe znaczenie ma ustalenie, co
wchodzi w sk³ad przedsiêbiorstwa). Niniejszy artyku³ ma na celu zabranie
g³osu w dyskusji, która toczy siê wokó³ statusu prawnego urz¹dzeñ,
o których mowa w art. 49 k.c., zw³aszcza w kontekœcie nowego brzmie-
nia tego przepisu.
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Uwagi wprowadzaj¹ce

Na wstêpie nale¿y przypomnieæ, i¿ art. 49 k.c. g³osi w § 1, ¿e urz¹-
dzenia s³u¿¹ce do doprowadzania lub odprowadzania p³ynów, pary, gazu,
energii elektrycznej oraz inne urz¹dzenia podobne nie nale¿¹ do czêœci
sk³adowych nieruchomoœci, je¿eli wchodz¹ w sk³ad przedsiêbiorstwa.
Natomiast zgodnie z § 2 osoba, która ponios³a koszty budowy urz¹dzeñ,
o których mowa w § 1, i jest ich w³aœcicielem, mo¿e ¿¹daæ, aby przed-
siêbiorca, który przy³¹czy³ urz¹dzenia do swojej sieci, naby³ ich w³asnoœæ
za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba ¿e w umowie strony postano-
wi³y inaczej. Z ¿¹daniem przeniesienia w³asnoœci tych urz¹dzeñ mo¿e
wyst¹piæ tak¿e przedsiêbiorca. Przepis ów obowi¹zuje w tym brzmieniu
od dnia 3 sierpnia 2008 r.1 Uprzednio stanowi³ on, ¿e urz¹dzenia s³u¿¹ce
do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, pr¹du elektrycz-
nego oraz inne urz¹dzenia podobne nie nale¿¹ do czêœci sk³adowych
gruntu lub budynku, je¿eli wchodz¹ w sk³ad przedsiêbiorstwa lub zak³adu.
Jak wspomniano, kwestia interpretacji art. 49 k.c. wielokrotnie by³a
przedmiotem rozwa¿añ w judykaturze i w doktrynie. Jest to zagadnienie
ogólnie znane, zatem nie ma potrzeby szczegó³owego omawiania w tym
miejscu wszystkich orzeczeñ i pogl¹dów przedstawicieli nauki. Nale¿y
skupiæ siê zw³aszcza na tych zagadnieniach, które zachowa³y aktualnoœæ
po nowelizacji art. 49 k.c.

Pocz¹tki dyskusji w przedmiocie art. 49 k.c.

Przepis art. 49 k.c. sta³ siê przedmiotem szczególnego zainteresowania
po zakwestionowaniu przez Trybuna³ Konstytucyjny w uchwale z dnia
4 grudnia 1991 r., W 4/912, obowi¹zywania § 18 ust. 1 zarz¹dzenia
Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 sierpnia 1964 r.3 w sprawie
zasad przy³¹czania do wspólnej sieci urz¹dzeñ do wytwarzania, przetwa-
rzania, przesy³ania, rozdzielania i odbioru energii elektrycznej i cieplnej oraz
paliw gazowych, zgodnie z którym urz¹dzenia przy³¹cza i odcinki sieci,

1 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731).

2 OTK 1991, nr 1, poz. 22.
3 M.P. Nr 62, poz. 286 ze zm.
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bez wzglêdu na to, czyim kosztem zosta³y wykonane, stanowi³y w³asnoœæ
pañstwa i przechodzi³y w zarz¹d i u¿ytkowanie zarz¹dzaj¹cego wspóln¹
sieci¹. Brak regulacji szczególnej niejako podda³ zagadnienie w³asnoœci
urz¹dzeñ przy³¹czanych do sieci regulacjom kodeksu cywilnego.

Trybuna³ Konstytucyjny we wspomnianej uchwale podj¹³ tak¿e próbê
wyk³adni regulacji kodeksu cywilnego dotycz¹cych statusu urz¹dzeñ
przesy³owych. W konsekwencji uchwa³a TK na kilka lat wyznaczy³a
sposób rozumienia tych przepisów w orzecznictwie. Stwierdzono w niej,
¿e koñcowe zastrze¿enie art. 49 k.c., uzale¿niaj¹ce zastosowanie tego
przepisu od przes³anki, aby objête nim urz¹dzenia wchodzi³y w sk³ad
przedsiêbiorstwa lub zak³adu, jest kwesti¹ faktu. Jest ona spe³niona z chwil¹
pod³¹czenia wymienionych w art. 49 k.c. urz¹dzeñ do sieci nale¿¹cej do
przedsiêbiorstwa lub zak³adu. W rezultacie urz¹dzenia te przestaj¹ byæ
czêœci¹ sk³adow¹ nieruchomoœci, na której zosta³y zbudowane i nie stanowi¹
na podstawie art. 191 k.c. w³asnoœci w³aœciciela tej nieruchomoœci.
Z chwil¹ bowiem po³¹czenia ich w sposób trwa³y z przedsiêbiorstwem
w taki sposób, ¿e nie mog¹ byæ od niego od³¹czone bez uszkodzenia lub
istotnej zmiany ca³oœci albo przedmiotu od³¹czonego (art. 47 § 2 i 3 k.c.),
staj¹ siê czêœci¹ sk³adow¹ tego przedsiêbiorstwa i s¹ odt¹d przedmiotem
w³asnoœci tej osoby, która jest w³aœcicielem przedsiêbiorstwa. Trybuna³
uzna³ przy tym, ¿e w omawianej sytuacji nie ma podstaw do domagania
siê rozliczenia kosztów budowy urz¹dzeñ, o których mowa w art. 49
k.c., w tym odrzuci³ mo¿liwoœæ stosowania przepisów o bezpodstawnym
wzbogaceniu i nienale¿nym œwiadczeniu.

Powy¿sza wyk³adnia znalaz³a istotny w oddŸwiêk w orzecznictwie
S¹du Najwy¿szego oraz w doktrynie, gdzie wzbudzi³a liczne kontrower-
sje. Mo¿na w tym miejscu pomin¹æ szczegó³ow¹ analizê ewolucji orzecz-
nictwa, choæby dlatego, ¿e jest ona zawarta w uchwale SN z dnia 8 marca
2006 r., III CZP 105/054 (która bêdzie przedmiotem dalszych uwag).
Doœæ wspomnieæ, ¿e zarysowa³a siê w nim ró¿nica pogl¹dów – w niektórych
wyrokach przyjmowano stanowisko Trybuna³u Konstytucyjnego, a w
innych siê od niego dystansowano. Dotyczy³o to zarówno kwestii, czy
sam fakt przy³¹czenia urz¹dzeñ przesy³owych do sieci powoduje przejœcie
ich w³asnoœci, jak i sposobu rozumienia okreœlenia „wchodz¹ w sk³ad

4 OSNC 2006, nr 10, poz. 159.
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przedsiêbiorstwa lub zak³adu” wystêpuj¹cego w art. 49 k.c. Niekiedy
pogl¹d Trybuna³u przyjmowano z modyfikacjami, w szczególnoœci po-
legaj¹cymi na dopuszczeniu roszczenia podmiotu, który wybudowa³
przy³¹czane urz¹dzenia, o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia. Umowy
przewiduj¹ce wyra¿enie zgody na nieodp³atne przejœcie w³asnoœci urz¹-
dzeñ na przedsiêbiorcê sieciowego zaczêto bowiem kwestionowaæ na
gruncie prawa antymonopolowego (zob. np. wyrok SN z 7 listopada
1997 r., II CKN 424/975). Nie ma te¿ potrzeby przywo³ywaæ ca³ej dyskusji
naukowej, gdy¿ by³a ona przedmiotem wielu omówieñ w literaturze6 –
wystarczy stwierdziæ, ¿e tu równie¿ zarysowa³a siê ró¿nica pogl¹dów we
wspomnianych kwestiach, aczkolwiek przewa¿a³o stanowisko neguj¹ce
automatyzm przejœcia w³asnoœci urz¹dzeñ na przedsiêbiorcê sieciowego7.

Stanowisko orzecznictwa dotycz¹ce urz¹dzeñ przesy³owych

Niezwykle istotnym dla rozwoju orzecznictwa na gruncie art. 49 k.c.
by³o wydanie wspomnianej uchwa³y SN z dnia 8 marca 2006 r., III CZP
105/05. Podjêto w niej bowiem próbê rozstrzygniêcia wspomnianych
kontrowersji wokó³ wyk³adni tego przepisu, powsta³ych w okresie kil-
kunastu lat od wydania rzeczonego orzeczenia Trybuna³u Konstytucyj-
nego. Zgodnie jej tez¹, art. 49 k.c. (rzecz jasna – w pierwotnym brzmie-
niu) nie stanowi samoistnej podstawy prawnej przejœcia urz¹dzeñ s³u¿¹cych
do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, pr¹du elektrycz-
nego oraz innych podobnych urz¹dzeñ na w³asnoœæ w³aœciciela przed-
siêbiorstwa przez ich po³¹czenie z sieci¹ nale¿¹c¹ do tego przedsiêbior-
stwa. Szereg dalszych, wa¿nych stwierdzeñ zawartych jest w jej
uzasadnieniu. Wskazano w nim, ¿e wyniki wyk³adni jêzykowej art. 49
k.c. prowadz¹ do wniosku, i¿ wejœcie wymienionych w nim urz¹dzeñ
w sk³ad przedsiêbiorstwa jest jedynie przes³ank¹ ich wy³¹czenia spod
dzia³ania zasady superficies solo cedit wyra¿onej w przepisach art. 48
i 191 k.c. Kwestia w³asnoœci tych urz¹dzeñ pozostaje natomiast poza

5 OSNC 1998, nr 5, poz. 77.
6 Zob. G. B i e n i e k, Urz¹dzenia przesy³owe. Problematyka prawna, Warszawa 2008,

s. 22 i przywo³ana tam literatura.
7 Zob. m.in. zestawienie pogl¹dów zawarte w glosie S. Rudnickiego do wyroku SN z dnia

3 grudnia 2004 r., IV CZP 347/04 (OSP 2005, nr 12, s. 669).
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zakresem art. 49 k.c., który nie okreœla, do kogo urz¹dzenia bêd¹ nale¿a³y
i na podstawie jakiego tytu³u prawnego. S¹d doda³, ¿e w art. 49 k.c. chodzi
wy³¹cznie o urz¹dzenia s³u¿¹ce „do doprowadzania lub odprowadzania”
wody, pary, gazu, czy pr¹du elektrycznego, co oznacza, ¿e nie s¹ nim
objête ani instalacje wewnêtrzne odbiorców, ani instalacje wewnêtrzne
producentów wymienionych mediów, stanowi¹ce czêœci sk³adowe nie-
ruchomoœci gruntowych lub budynkowych, z którymi s¹ trwale po³¹-
czone. Dalej S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e urz¹dzenia z art. 49 k.c. mog¹
byæ zakwalifikowane zarówno jako samoistne rzeczy ruchome, jak i czêœci
sk³adowe takich rzeczy. Podejmuj¹c ten problem, S¹d Najwy¿szy podda³
analizie status prawny sieci i doszed³ do wniosku, ¿e sieæ stanowi kom-
pleks urz¹dzeñ nale¿¹cych do jednego przedsiêbiorstwa i sk³ada siê na
ni¹ zbiór odrêbnych rzeczy ruchomych. W ramach sieci bêd¹cej z ju-
rydycznego punktu widzenia zbiorem rzeczy mo¿na wyró¿niæ poszcze-
gólne instalacje, czyli urz¹dzenia, które – ze wzglêdu na regulacjê zawart¹
w art. 49 k.c. – stanowi¹ rzeczy ruchome, a tak¿e rzeczy z³o¿one z po-
szczególnych urz¹dzeñ, stanowi¹cych ich czêœci sk³adowe. O tym, czy
okreœlony odcinek sieci stanowi odrêbn¹ rzecz, decyduj¹ natomiast wzglêdy
techniczno-funkcjonalne8. Dalej S¹d Najwy¿szy zauwa¿y³, ¿e skutki
przy³¹czenia do sieci urz¹dzeñ, które wczeœniej stanowi³y, zgodnie z art.
48 i 191 k.c., czêœæ sk³adow¹ nieruchomoœci lub – w braku trwa³ego
zwi¹zania z nieruchomoœci¹ czy przes³anek przewidzianych w art. 47 § 2
k.c. – odrêbne rzeczy ruchome, s¹ uzale¿nione od stopnia ich zwi¹zania
z instalacj¹. Je¿eli urz¹dzenia te zostaj¹ tak dalece zwi¹zane z instalacj¹
nale¿¹c¹ do sieci, ¿e spe³niaj¹ okreœlone w art. 47 § 2 k.c. warunki do
uznania ich za czêœæ sk³adow¹, wówczas z chwil¹ po³¹czenia uzyskuj¹
status czêœci sk³adowej tej instalacji. Je¿eli wspomniane urz¹dzenia staj¹
siê czêœci¹ sk³adow¹ instalacji, dotychczasowy w³aœciciel traci ich w³a-
snoœæ na rzecz w³aœciciela instalacji, do której zosta³y one przy³¹czone.
Je¿eli natomiast nie dochodzi do tak œcis³ego zwi¹zania z instalacj¹, ¿e
przy³¹czane urz¹dzenia uzyskuj¹ przymiot czêœci sk³adowej, wówczas –
mimo po³¹czenia z sieci¹ nale¿¹c¹ do przedsiêbiorstwa – pozostaj¹ one

8 Wczeœniej w literaturze pogl¹d taki wyrazi³ R. T r z a s k o w s k i, Z problematyki
stosunków w³asnoœciowych na tle art. 49 Kodeksu cywilnego, KPP 2001, nr 3, s. 562-
563. Autor ten opar³ siê m.in. na definicji „sieci” zawartej w ustawie  – Prawo energetyczne.
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w³asnoœci¹ dotychczasowego w³aœciciela9. O tym, jaki tytu³ prawny do
przy³¹czonych urz¹dzeñ bêdzie przys³ugiwa³ w takim wypadku przedsiê-
biorcy sieciowemu, zdecyduje umowa stron, a je¿eli do jej zawarcia nie
dojdzie, w³aœciciel przedsiêbiorstwa sieciowego bêdzie jedynie posiada-
czem przy³¹czonych urz¹dzeñ. Decyduj¹ce znaczenie dla okreœlenia
w³asnoœci omawianych urz¹dzeñ ma zatem stopieñ ich fizycznego i funk-
cjonalnego powi¹zania z sieci¹ nale¿¹c¹ do przedsiêbiorstwa. Je¿eli od³¹-
czenie urz¹dzenia od instalacji uniemo¿liwia jej prawid³owe funkcjonowa-
nie, czyli prowadzi do jej istotnej zmiany, urz¹dzenie takie – choæby nie
by³o wczeœniej w³asnoœci¹ w³aœciciela instalacji nale¿¹cej do sieci – z chwil¹
przy³¹czenia do sieci staje siê czêœci¹ sk³adow¹ tej instalacji. Urz¹dzenia,
których od³¹czenie nie powoduje zak³óceñ w funkcjonowaniu sieci,
zachowuj¹ natomiast odrêbnoœæ prawn¹. W analizowanej uchwale S¹d
Najwy¿szy opowiedzia³ siê te¿ za pogl¹dem, zgodnie z którym wejœcie
urz¹dzenia w sk³ad przedsiêbiorstwa jest kwesti¹ faktu. Zauwa¿y³, ¿e
stanowisko odmienne mog³oby prowadziæ do istotnych komplikacji, gdyby
okaza³o siê, ¿e umowa, z której mia³ wynikaæ tytu³ prawny przedsiêbiorcy
do korzystania z przy³¹czonego urz¹dzenia, jest niewa¿na. Konsekwentnie
trzeba by przyj¹æ, ¿e art. 49 k.c. nie ma w takiej sytuacji zastosowania,
wobec czego urz¹dzenie ju¿ przy³¹czone do sieci przedsiêbiorstwa po-
zostaje nadal w³asnoœci¹ w³aœciciela nieruchomoœci, z któr¹ jest trwale
zwi¹zane, a przedsiêbiorca nie ma ¿adnego tytu³u prawnego do korzy-
stania z przy³¹czonego urz¹dzenia.

Uchwa³a S¹du Najwy¿szego spotka³a siê z rozbie¿nymi ocenami
w nauce. Warto przytoczyæ je w nieco szerszym zakresie, gdy¿ dotykaj¹
problemów, które w znacznym zakresie pozosta³y aktualne równie¿ po
nowelizacji art. 49 k.c. I tak Z. Kuniewicz, przy aprobacie tezy kwestio-
nuj¹cej mo¿liwoœæ doszukiwania siê w art. 49 k.c. podstawy prawnej
przejœcia w³asnoœci przy³¹czanych urz¹dzeñ przesy³owych na w³aœciciela
sieci, przedstawi³ daleko id¹c¹ krytykê przyjêtego przez S¹d Najwy¿szy
sposobu rozumienia wejœcia urz¹dzeñ w sk³ad przedsiêbiorstwa. Autor
ten nie tylko zanegowa³ pogl¹d, ¿e wejœcie urz¹dzeñ w sk³ad przedsiê-
biorstwa jest kwesti¹ faktu, lecz tak¿e zaprezentowa³ wyk³adniê, zgodnie
z któr¹ dla ich wejœcia w sk³ad przedsiêbiorstwa jest wymagane, aby

9 Tak równie¿ R. T r z a s k o w s k i, Z problematyki stosunków…, s. 578-579.
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przedsiêbiorca naby³ je na w³asnoœæ (zdaniem Z. Kuniewicza nie wystar-
cza zatem uzyskanie innego, s³abszego tytu³u prawnego). Wskaza³ on
bowiem, ¿e w wypadku uzyskania przez przedsiêbiorcê innego ni¿ prawo
w³asnoœci tytu³u prawnego do przy³¹czonych urz¹dzeñ, w sk³ad przed-
siêbiorstwa wchodz¹ nie tyle urz¹dzenia, lecz to prawo. W zwi¹zku z tym
pozostaj¹ one czêœci¹ sk³adow¹ gruntu lub budynku. Autor ten uzna³, ¿e
dla wyk³adni pojêcia „wejœcia w sk³ad przedsiêbiorstwa” na gruncie art.
49 k.c. nie mo¿e byæ miarodajne brzmienie dawnego art. 551 i obecnego
552 k.c.10 Przedstawione powy¿ej rozumowanie trudno uznaæ za w pe³ni
przekonuj¹ce. Argument, zgodnie z którym w razie zawarcia umowy
obligacyjnej w sk³ad przedsiêbiorstwa wchodz¹ nie tyle urz¹dzenia, ile
prawo przys³uguj¹ce w³aœcicielowi, opiera siê na dos³ownej wyk³adni
przepisu, który pos³uguje siê pewnym skrótem. Zreszt¹, przyjmuj¹c ten
tok myœlenia, nale¿a³oby uznaæ, ¿e równie¿ w przypadku uzyskania przez
przedsiêbiorcê w³asnoœci urz¹dzeñ w sk³ad przedsiêbiorstwa nie wchodz¹
te urz¹dzenia, lecz prawo w³asnoœci. W takim przypadku – wbrew
intencjom Z. Kuniewicza – tak¿e nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e nie jest spe³-
niona przes³anka do zastosowania art. 49 k.c. Cytowany Autor nie uza-
sadni³ te¿ przekonuj¹co swojej tezy o braku mo¿liwoœci odwo³ywania siê
przy interpretacji art. 49 k.c. do definicji „przedsiêbiorstwa” zawartej
w art. 552 k.c. Wszak¿e zasady wyk³adni jêzykowej, w tym zw³aszcza
regu³a nakazuj¹ca przypisywaæ to samo znaczenie temu samemu okre-
œleniu u¿ywanemu w tekœcie prawnym, prowadz¹ do odmiennego wnio-
sku. Do omawianej uchwa³y ustosunkowa³a siê tak¿e A. Stêpieñ-Sporek.
Autorka ta popar³a jej tezê, lecz podnios³a, ¿e „teoretycznie jest mo¿liwa
taka sytuacja, ¿e urz¹dzenie przy³¹czone do instalacji bêdzie stanowi³o jej
czêœæ sk³adow¹, aczkolwiek w praktyce bêdzie to sytuacja raczej wy-
j¹tkowa. Najczêœciej przecie¿ od³¹czenie urz¹dzenia nie powoduje uszko-
dzenia instalacji (rzeczy nadrzêdnej) lub samego urz¹dzenia ani istotnej
zmiany instalacji lub urz¹dzenia do niej pod³¹czonego.” Dalej jednak uzna³a,

10 Z. K u n i e w i c z, Glosa do uchwa³y SN z dnia 8 marca 2006 r., III CZP 105/05
(OSP 2007, nr 7-8, s. 523-524), zob. równie¿: t e n ¿ e, Sytuacja prawna urz¹dzeñ prze-
sy³owych wymienionych w art. 49 k.c., [w:] Ksiêga Jubileuszowa prof. dr hab. Tadeusza
Smyczyñskiego, red. M. Andrzejewski, M. Kociêcki, M. £¹czkowska, A.N. Szulz, Toruñ
2008, s. 55-57.
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¿e mo¿liwoœæ taka nie jest wykluczona. Jednoczeœnie autorka zauwa¿y³a,
¿e stawia³oby to w gorszej sytuacji podmiot, który pokry³ koszty budowy
urz¹dzenia bêd¹cego czêœci¹ sk³adow¹ instalacji, ni¿ podmiot, który pokry³
koszty budowy urz¹dzenia niebêd¹cego czêœci¹ sk³adow¹ instalacji, gdy¿
w przypadku urz¹dzenia, które sta³o siê czêœci¹ sk³adow¹ instalacji, przez
sam fakt przy³¹czenia go do tej instalacji dochodzi³oby do przejœcia prawa
w³asnoœci. W zwi¹zku z tym zaproponowa³a rozwa¿enie interpretacji,
zgodnie z któr¹ oba te podmioty nale¿a³oby traktowaæ w jednakowy
sposób i uznaæ, ¿e urz¹dzenie z art. 49 k.c. „mo¿e zostaæ po³¹czone z inn¹
rzecz¹ g³ówn¹, co jednak nie wp³ywa na zmianê jego w³aœciciela, który
mo¿e korzystaæ z przys³uguj¹cych mu praw w granicach wynikaj¹cych
z art. 140 k.c. To po³¹czenie nale¿a³oby oceniaæ jako po³¹czenie dla
przemijaj¹cego u¿ytku, o którym mowa w art. 47 § 3 k.c., a w kon-
sekwencji uznaæ, ¿e urz¹dzenia te nie staj¹ siê czêœci¹ sk³adow¹ insta-
lacji.”11 Nale¿y wyraziæ zastrze¿enia wobec takiego toku myœlenia. Z regu³y
bowiem trudno przyj¹æ, ¿e przy³¹czenie urz¹dzeñ przesy³owych do sieci
nastêpuje do przemijaj¹cego u¿ytku. Sytuacje takie zachodz¹ rzadko – na
przyk³ad w przypadku dokonywania naprawy danego urz¹dzenia prze-
sy³owego, gdy jest konieczne czasowe zast¹pienie go innym. Natomiast
nie sposób broniæ generalnego za³o¿enia, ¿e to, co jest przy³¹czane do
sieci, ma byæ u¿ywane przez przedsiêbiorcê sieciowego tylko tymcza-
sowo. Jeszcze inny punkt widzenia przedstawi³ G. Matusik. Autor ten
zauwa¿y³, ¿e kryterium zakwalifikowania urz¹dzeñ przesy³owych jako
czêœci sk³adowych instalacji zaproponowane przez S¹d Najwy¿szy jest
bardzo nieprecyzyjne i trudne do praktycznego stosowania. Doszed³ do
wniosku (odwrotnego ni¿ ustalenia A. Stêpieñ-Sporek), ¿e przy jego
przyjêciu niemal ka¿de urz¹dzenie stanowi³oby czêœæ sk³adow¹ instalacji,
gdy¿ wszystkie elementy sieci pe³ni¹ w niej jak¹œ funkcjê i od³¹czenie
ka¿dego z nich wp³ywa w niekorzystny sposób na funkcjonowanie sieci.
Autor ów zaproponowa³ wiêc odmienn¹ interpretacjê, zgodnie z któr¹
tylko takie urz¹dzenie nie bêdzie uznane za czêœæ sk³adow¹ instalacji
sieciowych, którego od³¹czenie nie wp³ywa negatywnie na dzia³anie sieci
w odniesieniu do innego podmiotu ni¿ ten, który móg³by byæ w³aœcicielem

11 A. S t ê p i e ñ - S p o r e k, Glosa do uchwa³y SN z dnia 8 marca 2006 r., III CZP
105/05 (GSP Prz. Orz. 2007, nr 3, s. 6 i nast.).
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owego urz¹dzenia. W konsekwencji doszed³ do wniosku, ¿e mimo trak-
towania sieci jako zbioru rzeczy, zbiór ten sk³ada siê z niewielu sk³adników
zachowuj¹cych odrêbnoœæ prawn¹: instalacji tworz¹cych funkcjonaln¹
ca³oœæ oraz urz¹dzeñ, które mo¿na od³¹czyæ bez zak³ócenia dzia³ania
instalacji, do których zaliczy³ przede wszystkim przy³¹cza (aczkolwiek
nie wszystkie). G. Matusik podda³ te¿ analizie problem rozumienia wejœcia
urz¹dzenia w sk³ad przedsiêbiorstwa. Cytowany autor za kluczowe uzna³
fizyczne przy³¹czenie danego urz¹dzenia do sieci. W zwi¹zku z tym stwierdzi³
w szczególnoœci, ¿e do czasu takiego przy³¹czenia obowi¹zuje w stosun-
ku do niego zasada superficies solo cedit i jest ono czêœci¹ sk³adow¹
gruntu. Rozró¿ni³ te¿ sytuacjê, w której przy³¹cze budowane jest „od
instalacji” (w konsekwencji czego jest z ni¹ zwi¹zane od pocz¹tku i nie
staje siê czêœci¹ sk³adow¹ gruntu), oraz sytuacjê, gdy na etapie budowy
przy³¹cza nie jest ono jeszcze po³¹czone z instalacj¹ i nie stanowi w zwi¹z-
ku z tym odrêbnej rzeczy ruchomej12. Interpretacja G. Matusika sprawia,
¿e w istocie prawie ca³¹ sieæ nale¿a³oby traktowaæ jako jedn¹ rzecz.
Jedynie „peryferyjne” urz¹dzenia, zw³aszcza przy³¹cza, mog³yby zacho-
waæ odrêbnoœæ prawn¹. Wydaje siê jednak, ¿e koncepcja ta nie w pe³ni
przystaje do dzisiejszych realiów gospodarczych, zw³aszcza w kontekœcie
zmian strukturalnych i w³asnoœciowych na rynku energetycznym, który
równie¿ w aspekcie dzia³alnoœci sieciowej przestaje byæ rynkiem zmo-
nopolizowanym przez jeden podmiot.

Dylematy nadal aktualne po nowelizacji art. 49 k.c.

Wspomniana na wstêpie nowelizacja art. 49 k.c. przes¹dzi³a, ¿e przy-
³¹czenie urz¹dzeñ przesy³owych do sieci nie musi poci¹gaæ za sob¹ zmiany
ich w³asnoœci. Nie rozwi¹za³a ona jednak wszystkich problemów rodz¹-
cych siê na jego tle, a w szczególnoœci nie wskaza³a w wyraŸny sposób,
jak nale¿y rozumieæ wejœcie urz¹dzeñ w sk³ad przedsiêbiorstwa. Ponadto
przepis w nowym brzmieniu nadal nie daje wskazówek co do prawnego
rozgraniczenia poszczególnych elementów sieci (choæ wynika z niego
obecnie, ¿e ca³a sieæ nie mo¿e byæ kwalifikowana jako jedna rzecz).
W konsekwencji nie jest jasne, czy jako aktualn¹ nale¿y traktowaæ tezê

12 G. M a t u s i k, Problem w³asnoœci urz¹dzeñ, o których mowa w art. 49 k.c., Rejent
2007, nr 5, s. 57-59, 63-65, 75, 77.
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zawart¹ w przywo³anym orzeczeniu SN z dnia 8 marca 2006 r., g³osz¹c¹,
¿e przy³¹czenie do instalacji urz¹dzenia, którego od³¹czenie uniemo¿liwia
prawid³owe funkcjonowanie instalacji, powoduje przejœcie w³asnoœci tego
urz¹dzenia na w³aœciciela instalacji na podstawie przepisów kodeksu
cywilnego o czêœciach sk³adowych13.

Jeœli chodzi o pierwsze zagadnienie (sposób rozumienia wejœcia urz¹-
dzeñ w sk³ad przedsiêbiorstwa), to skoro nowelizacja niczego nie zmieni³a
w odniesieniu do poprzedniego stanu prawnego, w pe³ni aktualne pozo-
sta³y dotychczasowe kontrowersje i wyra¿ane na ich tle pogl¹dy. Wy-
starczy przypomnieæ, ¿e zarysowa³y siê w tej materii dwa zasadnicze
stanowiska. Zgodnie z pierwszym, wejœcie urz¹dzeñ w sk³ad przedsiê-
biorstwa jest kwesti¹ faktu (przy czym z regu³y jako kluczowe traktuje
siê przy³¹czenie urz¹dzeñ do sieci). Zgodnie z drugim – poza przy³¹cze-
niem do sieci wymagane jest, aby przedsiêbiorca uzyska³ jeszcze tytu³
prawny do korzystania z przy³¹czonych urz¹dzeñ. W tym miejscu godzi
siê zauwa¿yæ, ¿e praktyczna donios³oœæ tego dylematu jest mniejsza ni¿
mog³oby siê wydawaæ w pierwszej chwili. Wydaje siê, ¿e sytuacje,
w których przedsiêbiorca sieciowy korzysta z cudzych urz¹dzeñ przy-
³¹czonych do sieci bez tytu³u prawnego bêd¹ bowiem coraz rzadsze.
Warto przywo³aæ tu obserwacjê A. Olejniczaka, który podniós³, ¿e na
gruncie wspó³czesnych unormowañ prawnych decyduj¹ce znaczenie ma
umowna regulacja stosunków miêdzy podmiotami obrotu gospodarczego,
a zgodnie z prawem energetycznym kwestiê tytu³u prawnego do urz¹dzeñ
przy³¹czonych do sieci winna przes¹dzaæ umowa o przy³¹czenie (sk¹d-
in¹d ów autor w oparciu o ten w³aœnie argument opowiedzia³ siê za
pogl¹dem wymagaj¹cym zawarcia umowy dla wejœcia urz¹dzeñ w sk³ad
przedsiêbiorstwa)14. A. Olejniczak s³usznie zwróci³ uwagê na okolicznoœæ,
¿e sytuacja, gdy przedsiêbiorca sieciowy korzysta z cudzych urz¹dzeñ
bez tytu³u prawnego (choæby obligacyjnego) nie jest sytuacj¹ zak³adan¹,

13 W literaturze by³y formu³owane propozycje de lege ferenda, aby znowelizowaæ art.
49 k.c., dodaj¹c do niego zdanie w brzmieniu: „Do przejœcia w³asnoœci tych urz¹dzeñ na
rzecz w³aœciciela przedsiêbiorstwa (zak³adu) dochodzi przez fakt po³¹czenia ich z instalacj¹
sieciow¹ w taki sposób, ¿e staj¹ siê jej czêœci¹ sk³adow¹. Art. 194 k.c. stosuje siê odpo-
wiednio” (G. B i e n i e k, [w:] Zielona ksiêga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rze-
czypospolitej Polskiej, red. Z. Radwañski, Warszawa 2006, s. 74).

14 A. O l e j n i c z a k, W³asnoœæ urz¹dzeñ przy³¹czonych do sieci przedsiêbiorstwa ener-
getycznego (uwagi o wyk³adni art. 49 k.c.), RPEiS 2000, nr 4, s. 32.
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a tym bardziej po¿¹dan¹ przez ustawodawcê. Obserwacja funkcjonowa-
nia obrotu gospodarczego wskazuje, ¿e przedsiêbiorcy sieciowi zdaj¹ sobie
z tego sprawê i obecnie przyk³adaj¹ du¿¹ wagê do regulowania stanu
prawnego urz¹dzeñ przesy³owych. Mo¿na wiêc s¹dziæ, ¿e korzystanie
z cudzych urz¹dzeñ bez tytu³u prawnego przez przedsiêbiorców siecio-
wych zdarzaæ siê bêdzie coraz rzadziej. W praktyce zjawisko to ma
miejsce przede wszystkim w przypadku tzw. zasz³oœci, czyli sytuacji
powsta³ych jeszcze przed zmian¹ ustrojow¹ na prze³omie lat 80 i 90
ubieg³ego wieku. Jak wspomniano, pojawi³ siê jeszcze trzeci pogl¹d,
wymagaj¹cy dla wejœcia urz¹dzeñ w sk³ad przedsiêbiorstwa uzyskania
przez przedsiêbiorcê ich w³asnoœci. Niezale¿nie od wczeœniej zasygnali-
zowanych zarzutów pod jego adresem, straci³ on aktualnoœæ – choæ
nowelizacja art. 49 k.c. wyraŸnie kwestii tej nie dotyczy, to jednak poœrednio,
a zarazem doœæ jednoznacznie wynika z niej, ¿e obecnie nie ma podstaw
do interpretacji wymagaj¹cej uzyskania przez przedsiêbiorcê sieciowego
w³asnoœci urz¹dzeñ przesy³owych. Gdyby bowiem status urz¹dzeñ, jako
objêtych zakresem art. 49 k.c. § 1 k.c., zale¿a³ od tego, czy s¹ w³asnoœci¹
przedsiêbiorcy sieciowego, to przepis ten by³by bezprzedmiotowy w dalszej
czêœci (§ 2), gdzie przyznaje zarówno przedsiêbiorcy sieciowemu, jak
i w³aœcicielowi urz¹dzeñ roszczenia o nabycie tych urz¹dzeñ przez przed-
siêbiorcê. Za³o¿enie racjonalnoœci prawodawcy nie pozwala rzecz jasna
na tak¹ wyk³adniê. Pozostaj¹ zatem do rozwa¿enia dwa pierwsze pogl¹dy.

W moim przekonaniu s³usznie podnosi czêœæ doktryny, ¿e na tle art.
49 § 1 k.c. nie ma podstaw do stawiania wymogu, aby przedsiêbiorcy
sieciowemu przys³ugiwa³ do urz¹dzeñ, o których mowa w tym przepisie,
tytu³ prawny (aczkolwiek, jeœli przedsiêbiorca ma taki tytu³, to kwestia
wejœcia urz¹dzeñ w sk³ad przedsiêbiorstwa wydaje siê przes¹dzona).
Redakcja przepisu nie uzasadnia takiej wyk³adni. Nale¿y te¿ zgodziæ siê
z argumentem, ¿e z pojêcia przedsiêbiorstwa, obejmuj¹cego m.in. pewne
stany faktyczne, równie¿ wynika dopuszczalnoœæ zakwalifikowania urz¹-
dzeñ, którymi przedsiêbiorca sieciowy w³ada mimo braku tytu³u praw-
nego, jako objêtych art. 49 § 1 k.c. Nie bez znaczenia jest tak¿e praktyczna
u¿ytecznoœæ omawianego pogl¹du (dostrze¿ona przez S¹d Najwy¿szy),
uniezale¿niaj¹ca status prawny urz¹dzeñ przesy³owych od wa¿noœci i obo-
wi¹zywania jakiejkolwiek umowy miêdzy przedsiêbiorc¹ sieciowym i ich
w³aœcicielem. Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, ¿e zgodnie z prezento-
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wanym stanowiskiem, wejœcie urz¹dzeñ w sk³ad przedsiêbiorstwa decy-
duje o statusie prawnym tych urz¹dzeñ, jako odrêbnych rzeczy rucho-
mych, natomiast nie przes¹dza kwestii ich w³asnoœci, a zw³aszcza nie
wi¹¿e siê automatycznie z uzyskaniem prawa w³asnoœci do nich przez
przedsiêbiorcê sieciowego.

Powy¿sze nie oznacza jednak, ¿e nale¿y przyj¹æ bez zastrze¿eñ pogl¹d,
zgodnie z którym to faktyczne przy³¹czenie urz¹dzeñ przesy³owych do
sieci jest decyduj¹ce dla uzyskania przez nie statusu rzeczy ruchomych,
odrêbnych od nieruchomoœci, na których siê znajduj¹. Bardziej uzasad-
niona wydaje siê wyk³adnia, zgodnie z któr¹ (w braku tytu³u prawnego
przedsiêbiorcy sieciowego do rzeczonych urz¹dzeñ) rozstrzygaæ powin-
no nie tyle przy³¹czenie urz¹dzeñ do sieci, lecz fakt ich posiadania przez
przedsiêbiorcê sieciowego. Oczywiœcie z regu³y z przy³¹czeniem urz¹dzeñ
do sieci wi¹¿e siê uzyskanie ich posiadania przez tego, kto kieruje ruchem
sieci. W moim przekonaniu posiadanie to wyra¿a siê bowiem przede
wszystkim w faktycznym korzystaniu z nich na potrzeby transportowania
paliw lub energii (oczywiœcie poza corpus wymagany jest te¿ animus).
Trudno zgodziæ siê ze stwierdzeniem G. Matusika który uzna³, ¿e nie
mo¿na uto¿samiaæ posiadania z samym faktem, ¿e sieæ jest eksploatowana
w tym sensie, ¿e p³ynie w niej woda czy œcieki15. Przywo³any autor nie
uzasadni³ zreszt¹ tego stanowiska, które wyrazi³ w tak kategoryczny sposób,
jak gdyby by³o zupe³nie oczywiste i uzasadnienia nie wymaga³o. Tym-
czasem posiadanie przejawia siê we w³adztwie nad rzecz¹, które w praktyce
mo¿e polegaæ na rozmaitych zachowaniach posiadacza. Inaczej w³ada siê
lokalem mieszkalnym, a inaczej polem uprawnym. Jeszcze na czym innym
polega w³adztwo nad sieci¹ elektroenergetyczn¹, gazow¹, ciep³ownicz¹,
wodoci¹gow¹ etc. Istotne argumenty przemawiaj¹ wiêc za tez¹, ¿e
korzystanie z niej w celu doprowadzania lub odprowadzenia energii elek-
trycznej, gazu, ciep³a, wody etc., stanowi jej posiadanie. Jest to bowiem
w³adanie sieci¹ zgodnie z jej przeznaczeniem. Oczywiœcie posiadanie mo¿e
siê wyra¿aæ jeszcze w innych zachowaniach odnosz¹cych siê do urz¹-
dzeñ przesy³owych.

Z drugiej jednak strony, koncepcja g³osz¹ca, i¿ o statusie urz¹dzeñ
przesy³owych jako rzeczy ruchomych decyduje (przynajmniej) fakt ich

15 G. M a t u s i k, Problem w³asnoœci…, s. 75.
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posiadania przez przedsiêbiorcê sieciowego, pozwala twierdziæ, ¿e ich
wejœcie w sk³ad przedsiêbiorstwa mo¿e nast¹piæ jeszcze nawet przed ich
faktycznym po³¹czeniem z sieci¹. Chodzi zw³aszcza o etap ich budowy.
Moim zdaniem, urz¹dzenia budowane przez przedsiêbiorcê sieciowego,
jeszcze przed ich po³¹czeniem z sieci¹, winny byæ kwalifikowane jako
odrêbne rzeczy ruchome na mocy art. 49 k.c. S¹ bowiem przez tego
przedsiêbiorcê posiadane. Na etapie budowy posiadanie si³¹ rzeczy nie
mo¿e siê wyra¿aæ w transportowaniu za ich pomoc¹ energii elektrycznej,
gazu, ciep³a, wody etc. Analogicznie ten, kto buduje dom, posiada go na
etapie budowy w inny sposób ni¿ ju¿ po jej zakoñczeniu, gdy w nim
zamieszka. Jak wspomniano, w³adanie rzecz¹ mo¿e siê wyra¿aæ w ró¿nych
zachowaniach w stosunku do niej i wszystko zale¿y od okolicznoœci
konkretnego przypadku. W tym kontekœcie nie powinien mieæ znaczenia
fakt, czy przy³¹cze budowane jest od strony sieci, czy te¿ przy³¹czanej
instalacji odbiorczej. Na tej samej zasadzie nale¿y uznaæ, ¿e od³¹czenie
urz¹dzeñ przesy³owych od sieci nie zawsze powoduje utratê przez nie
statusu rzeczy ruchomych. Od³¹cznie tymczasowe, na przyk³ad na czas
remontu lub usuwania awarii, nie zmienia bowiem faktu, ¿e urz¹dzenia
s¹ posiadane przez przedsiêbiorcê sieciowego. W tym miejscu ujawnia
siê praktyczna ró¿nica pomiêdzy koncepcj¹, zgodnie z któr¹ dla wejœcia
urz¹dzeñ w sk³ad przedsiêbiorstwa jest wymagane ich przy³¹czenie do
sieci, oraz koncepcj¹ k³ad¹c¹ nacisk na posiadanie tych urz¹dzeñ przez
przedsiêbiorcê sieciowego.

Co do drugiej kwestii (to jest, czy zachowa³ aktualnoœæ pogl¹d S¹du
Najwy¿szego g³osz¹cy, ¿e je¿eli od³¹czenie urz¹dzenia od instalacji unie-
mo¿liwia jej prawid³owe funkcjonowanie, urz¹dzenie takie z chwil¹ przy-
³¹czenia do instalacji staje siê jej czêœci¹ sk³adow¹), to ustawodawca
równie¿ jej nie przes¹dzi³ w nowelizacji art. 49 k.c. Jak zasygnalizowano,
w nauce stanowisko S¹du Najwy¿szego spotka³o siê raczej z aprobat¹
(z regu³y obwarowywan¹ pewnymi zastrze¿eniami), choæ poszczególni
autorzy ró¿nili siê w swoich pogl¹dach co do jego praktycznych skutków.
Wyra¿ono bowiem zarówno pogl¹d, ¿e kwalifikacja urz¹dzeñ jako czêœci
sk³adowych instalacji bêdzie wyj¹tkiem, jak i pogl¹d, zgodnie z którym
bêdzie to regu³¹. Wydaje siê jednak, ¿e dyskusja naukowa w tym wzglê-
dzie niejako zesz³a na boczne tory. Mo¿na bowiem stwierdziæ, i¿ stano-
wisko S¹du Najwy¿szego opiera siê na doœæ selektywnym zastosowaniu
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przepisów kodeksu cywilnego o czêœciach sk³adowych. S¹d Najwy¿szy
skupi³ siê na skutkach od³¹czenia urz¹dzenia dla funkcjonowania instalacji,
natomiast w zasadzie pomin¹³ kwestiê skutków od³¹czenia dla funkcjo-
nowania urz¹dzenia. Tymczasem art. 47 § 2 k.c. stanowi, ¿e czêœci¹
sk³adow¹ rzeczy jest wszystko, co nie mo¿e byæ od niej od³¹czone bez
uszkodzenia lub istotnej zmiany ca³oœci albo bez uszkodzenia lub istotnej
zmiany przedmiotu od³¹czonego. Nale¿y zatem badaæ wp³yw od³¹czenia
równie¿ na przedmiot od³¹czany (w tym przypadku – urz¹dzenie). Gdyby
wiêc konsekwentnie zastosowaæ ten przepis, nale¿a³oby uznaæ, ¿e ka¿de
urz¹dzenie jest czêœci¹ sk³adow¹ instalacji, gdy¿ nawet w sytuacji, gdy
jego od³¹czenie nie wp³ywa na funkcjonowanie instalacji (sieci), niew¹t-
pliwie wp³ywa na funkcjonowanie urz¹dzenia. Wszak¿e w sytuacji, w której
nie wchodzi ju¿ w sk³ad sieci, traci ono swoj¹ u¿ytecznoœæ. Omawiany
pogl¹d S¹du Najwy¿szego nasuwa zatem w¹tpliwoœci i – jak siê wydaje
– nie zas³uguje na aprobatê, równie¿ z zastrze¿eniami proponowanymi
w literaturze.

Jak zatem ustalaæ granicê poszczególnych rzeczy sk³adaj¹cych siê na
sieæ? Ju¿ po nowelizacji art. 49 k.c., ciekawy sposób rozwi¹zania tego
zagadnienia przedstawi³ G. Bieniek. Ów autor zacz¹³ od wykazania, ¿e
nie ma podstaw jurydycznych ani praktycznych do przypisywania statusu
rzeczy instalacjom, a nie poszczególnym urz¹dzeniom. Pojêcie instalacji
nie wystêpuje bowiem w art. 49 k.c. (w którym mowa jedynie o „urz¹-
dzeniach” i o „sieci”), a jedynie w prawie energetycznym. Ponadto
rozró¿nienie urz¹dzenia od instalacji nieraz budzi w¹tpliwoœci. W konse-
kwencji G. Bieniek doszed³ do wniosku, ¿e urz¹dzenia, o których mowa
w art. 49 § 1 k.c., s¹ od chwili wejœcia w sk³ad przedsiêbiorstwa rzeczami
ruchomymi, mog¹ byæ przedmiotem odrêbnej w³asnoœci i s¹ elementem
sieci jako zbioru rzeczy16. Nie sposób odmówiæ zasadnoœci przedstawio-
nej przez G. Bieñka krytyce stanowiska S¹du Najwy¿szego, który bez
bli¿szego uzasadnienia przypisa³ charakter odrêbnych rzeczy poszczegól-
nym instalacjom, neguj¹c taki status urz¹dzeñ. Istotnie, na gruncie art.
49 k.c. nie ma ¿adnych podstaw, aby twierdziæ, ¿e w ramach sieci
odrêbnymi rzeczami s¹ instalacje, a nie urz¹dzenia. Fakt, ¿e pojêciem
instalacji pos³uguje siê ustawa z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo

16 G. B i e n i e k, Urz¹dzenia przesy³owe…, s. 44-45.
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energetyczne17 (dalej: u.p.e.), nie mo¿e byæ decyduj¹cy, gdy¿ zakres
zastosowania normy z art. 49 k.c. obejmuje równie¿ urz¹dzenia wodo-
ci¹gowe i kanalizacyjne (ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków18 w definicji
„sieci” nie pos³uguje siê pojêciem instalacji), a tak¿e inne urz¹dzenia podobne,
jak np. s³u¿¹ce do transmisji sygna³u RTV19. Pojêcie urz¹dzenia wystê-
puj¹ce w art. 49 k.c. powinno byæ zatem interpretowane autonomicznie
i dla jego rozumienia nie powinny byæ decyduj¹ce definicje w jednej
z ustaw szczegó³owych. Niezale¿nie od powy¿szego, przepisy prawa
energetycznego równie¿ nie uzasadniaj¹ twierdzenia, ¿e urz¹dzenie nie
mo¿e stanowiæ odrêbnej rzeczy, gdy¿ jest ni¹ jedynie instalacja. Nale¿y
w tym miejscu zarysowaæ kontury znaczeniowe okreœleñ „urz¹dzenie”,
„instalacja” oraz „sieæ”. S¹ one definiowane w art. 3 u.p.e. Zgodnie z pkt 9
„urz¹dzenia” s¹ to urz¹dzenia techniczne stosowane w procesach ener-
getycznych, a zgodnie z pkt. 10 „instalacje” stanowi¹ urz¹dzenia z uk³a-
dami po³¹czeñ miêdzy nimi, natomiast w myœl pkt. 11 „sieci” s¹ to instalacje
po³¹czone i wspó³pracuj¹ce ze sob¹, s³u¿¹ce do przesy³ania lub dystry-
bucji paliw lub energii, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego. Jak
widaæ, definicje niewiele wyjaœniaj¹, poza tym, ¿e instalacja sk³ada siê
z urz¹dzeñ, a sieæ z instalacji.

Wobec powy¿szego, oceny prawnorzeczowego statusu poszczegól-
nych czêœci sieci nale¿y dokonywaæ na podstawie art. 49 k.c., bez
przypisywania decyduj¹cego znaczenia regulacjom szczegó³owym. Po-
wstaje jednak kolejne pytanie, a mianowicie – jakimi kryteriami kierowaæ
siê na gruncie art. 49 k.c.? Punktem wyjœcia dla dalszych rozwa¿añ
powinna byæ konstatacja oczywistego faktu, ¿e sieæ sk³ada siê z wielu
elementów, które s¹ ze sob¹ trwale po³¹czone, w zwi¹zku z czym granice
pomiêdzy nimi nie maj¹ charakteru fizykalnego. Tymczasem pojêcie rzeczy
ruchomej (tak wszak¿e kwalifikuje siê urz¹dzenia przesy³owe) ³¹czy siê
z wyodrêbnieniem fizycznym i przenaszalnoœci¹20. Jest oczywiste, ¿e
takiego rozumienia rzeczy nie mo¿na wprost odnieœæ do poszczególnych

17 Tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póŸn. zm.
18 Tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póŸn. zm.
19 Wyrok SN z dnia 3 grudnia 1998 r., II CKN 216/98 (LEX nr 82290).
20 W. K a t n e r, [w:] System prawa prywatnego. Prawo cywilne – czêœæ ogólna,

red. M. Safjan, Warszawa 2007, s. 1187.
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elementów sieci, która z istoty rzeczy sk³ada siê z elementów ze sob¹
trwale po³¹czonych. Wyró¿nienie w ramach sieci poszczególnych rzeczy
jest zatem niezmiernie trudne i ma po czêœci charakter umowny. W zasadzie
nie jest to zadanie prawników, lecz osób dysponuj¹c¹ wiedz¹ techniczn¹.
Nauka prawa mo¿e co najwy¿ej staraæ siê sformu³owaæ pewne wytyczne.
Moim zdaniem kluczow¹ spoœród nich powinna byæ samodzielnoœæ
funkcjonalna danego urz¹dzenia, a zatem to, czy spe³nia w sieci jak¹œ
odrêbn¹ rolê, jak np. zmiana napiêcia w sieci elektroenergetycznej, zmiana
ciœnienia paliw gazowych etc. Samodzielnoœæ funkcjonalna urz¹dzenia
mo¿e przejawiaæ siê te¿ w tym, ¿e by³oby w stanie pe³niæ swoj¹ rolê
równie¿ w innych uk³adach urz¹dzeñ przesy³owych, a zatem mog³oby
(po zdemontowaniu) funkcjonowaæ na przyk³ad w innym miejscu sieci,
wspó³pracuj¹c z innymi urz¹dzeniami. Na tej podstawie nale¿a³oby
wyró¿niaæ w ramach sieci poszczególne rzeczy ruchome, mimo ¿e z natury
rzeczy s¹ po³¹czone z innymi urz¹dzeniami. Takie podejœcie wydaje siê
doœæ operatywne, wobec braku mo¿liwoœci oparcia siê na fizycznym
rozgraniczeniu okreœlonych elementów sieci, choæ oczywiœcie zdajê sobie
sprawê, ¿e jego stosowanie w praktyce te¿ mo¿e niekiedy sprawiaæ
trudnoœci. Mo¿na sobie wyobraziæ skomplikowane uk³ady elementów
sieci, w przypadku których bêdzie doœæ trudno jednoznacznie rozstrzy-
gn¹æ, czy poszczególne elementy spe³niaj¹ okreœlon¹ funkcjê w sieci
odrêbnie, czy jedynie ³¹cznie. Ocena wymagaæ bêdzie wówczas wiedzy
technicznej. Powy¿sza interpretacja w praktyce pozwala na istnienie
w ramach jednej sieci wielu urz¹dzeñ bêd¹cych w³asnoœci¹ ró¿nych osób.
To z kolei daje mo¿liwoœæ m.in. stosowania rozmaitych technik finan-
sowania rozwoju sieci przy bardzo elastycznym kszta³towaniu jej statusu
w³asnoœciowego.

Wnioski

Po nowelizacji art. 49 k.c. nie ma w¹tpliwoœci, ¿e sam fakt przy³¹-
czenia urz¹dzeñ przesy³owych do sieci nie musi prowadziæ do przejœcia
ich w³asnoœci na w³aœciciela sieci. Nadal jednak mo¿e byæ problematycz-
ne, jak w ogóle nale¿y rozumieæ wejœcie urz¹dzeñ w sk³ad przedsiêbior-
stwa (co jest przes³ank¹ objêcia ich regulacj¹ zawart¹ w art. 49 § 1 k.c.).
Ponadto, choæ przepis w nowym brzmieniu przes¹dza, ¿e ca³a sieæ nie
mo¿e byæ kwalifikowana jako jedna rzecz, to jednak nadal nie daje



78

Jakub Pokrzywniak

wskazówek co do rozgraniczenia poszczególnych elementów wchodz¹-
cych w jej sk³ad.

Moim zdaniem przes³anka wejœcia urz¹dzeñ przesy³owych w sk³ad
przedsiêbiorstwa jest spe³niona ju¿ z chwil¹ uzyskania ich posiadania przez
przedsiêbiorcê sieciowego. Istotne argumenty przemawiaj¹ za tez¹, ¿e
posiadanie to wyra¿a siê przede wszystkim w faktycznym korzystaniu
z nich na potrzeby transportowania paliw, energii, wody etc. Wydaje siê
przy tym, ¿e jest mo¿liwe, aby posiadanie urz¹dzeñ przesy³owych przez
przedsiêbiorcê, a w konsekwencji ich wejœcie w sk³ad przedsiêbiorstwa,
nast¹pi³o jeszcze nawet przed ich faktycznym po³¹czeniem z sieci¹ i roz-
poczêciem ich eksploatacji – dotyczy to zw³aszcza etapu ich budowy.
Urz¹dzenia budowane przez przedsiêbiorcê sieciowego, jeszcze przed ich
po³¹czeniem z sieci¹, mo¿na by wiêc uznaæ na mocy art. 49 § 1 k.c.
za odrêbne rzeczy ruchome, niestanowi¹ce w³asnoœci w³aœciciela gruntu.
Oczywiœcie przes³anka zastosowania art. 49 § 1 k.c. jest tym bardziej
spe³niana, jeœli przedsiêbiorcy sieciowemu przys³uguje tytu³ prawny do
urz¹dzeñ przesy³owych.

Nale¿y zgodziæ z wyra¿onym w doktrynie pogl¹dem, ¿e wbrew
stanowisku S¹du Najwy¿szego nie ma podstaw do przypisywania w ra-
mach sieci charakteru odrêbnych rzeczy poszczególnym instalacjom, przy
negowaniu takiego statusu urz¹dzeñ. Sieæ sk³ada siê z wielu elementów,
które s¹ ze sob¹ trwale po³¹czone. Wyró¿nienie w ramach sieci poszcze-
gólnych rzeczy musi siê zatem opieraæ na innym kryterium ni¿ fizyczne
wyodrêbnienie. Mo¿na broniæ interpretacji, zgodnie z któr¹ kluczowe
znaczenie w tym wzglêdzie ma samodzielnoœæ funkcjonalna danego
urz¹dzenia, a zatem to, czy spe³nia w sieci jak¹œ odrêbn¹ rolê. Na tej
podstawie nale¿a³oby wyró¿niaæ w ramach sieci poszczególne rzeczy
ruchome, mimo ¿e z koniecznoœci s¹ po³¹czone z innymi urz¹dzeniami.


