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Kluczowe dylematy zwi¹zane z regulacj¹ s³u¿ebnoœci
przesy³u

Przedmiotem niniejszego artyku³u jest problematyka s³u¿ebnoœci prze-
sy³u. Jak wiadomo, instytucja ta zosta³a wprowadzona do kodeksu
cywilnego w 2008 roku1. Pomimo krótkiego czasu obowi¹zywania nowych
przepisów, doczeka³y siê one wielu komentarzy w piœmiennictwie praw-
niczym. Mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e zdobyto ju¿ pierwsze doœwiadczenia
praktyczne zwi¹zane z ich stosowaniem. Celem poni¿szych rozwa¿añ jest
zwrócenie uwagi na niektóre kontrowersje powstaj¹ce na ich tle. Oczy-
wiœcie, nie chodzi wy³¹cznie o postawienie pytañ, lecz tak¿e o zapropo-
nowanie odpowiedzi. Problematyka ta ma du¿e znaczenie dla notariuszy,
gdy¿ umowne ustanowienie s³u¿ebnoœci przesy³u wi¹¿e siê z wymogiem
z³o¿enia oœwiadczenia woli przez w³aœciciela nieruchomoœci w formie
aktu notarialnego. Niemniej niniejszy artyku³ – dla bardziej kompleksowe-
go ujêcia tematu – zawiera te¿ pewne rozwa¿ania na temat przymusowego
(s¹dowego) ustanowienia tej s³u¿ebnoœci.

1 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731). Wczeœniej, do 1965 roku, instytucja ta by³a
regulowana w art. 175 ustawy – Prawo rzeczowe z dnia 11 paŸdziernika 1946 r. O przy-
czynach, dla których nie przejêto jej do kodeksu cywilnego pisze m.in. R. Czarnecki
(R. C z a r n e c k i, Powstanie, pozostanie w mocy, zmiana treœci oraz wygaœniêcie s³u¿eb-
noœci gruntowej i osobistej, Palestra 1969, nr 4, s. 32).
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Odpowiednie stosowanie przepisów o s³u¿ebnoœciach grun-
towych

Zgodnie z art. 3051 k.c., nieruchomoœæ mo¿na obci¹¿yæ na rzecz
przedsiêbiorcy, który zamierza wybudowaæ lub którego w³asnoœæ stano-
wi¹ urz¹dzenia, o których mowa w art. 49 § 1 (dalej bêd¹ one okreœlane
mianem „urz¹dzeñ przesy³owych”), prawem polegaj¹cym na tym, ¿e
przedsiêbiorca mo¿e korzystaæ w oznaczonym zakresie z nieruchomoœci
obci¹¿onej, zgodnie z przeznaczeniem tych urz¹dzeñ (s³u¿ebnoœæ prze-
sy³u). Natomiast art. 3054 stanowi, ¿e do s³u¿ebnoœci przesy³u stosuje siê
odpowiednio przepisy o s³u¿ebnoœciach gruntowych. W nauce toczy siê
dyskusja, w jaki sposób kwalifikowaæ s³u¿ebnoœæ przesy³u. Z jednej strony
pojawiaj¹ siê opinie, ¿e jest to s³u¿ebnoœæ gruntowa2, z drugiej twierdzi
siê, ¿e jest to odrêbny rodzaj s³u¿ebnoœci3. Bardziej trafna wydaje siê ta
druga kwalifikacja. Pomijaj¹c argumenty odwo³uj¹ce siê do konstrukcyj-
nych ró¿nic pomiêdzy s³u¿ebnoœci¹ przesy³u i s³u¿ebnoœciami gruntowy-
mi (np. brak nieruchomoœci w³adn¹cej w przypadku s³u¿ebnoœci przesy³u
i ustanawianie jej na rzecz przedsiêbiorcy bêd¹cego w³aœcicielem urz¹dzeñ
przesy³owych), za wspomnianym ujêciem przemawia te¿ nakaz „odpo-
wiedniego” stosowania przepisów o s³u¿ebnoœciach gruntowych do s³u-
¿ebnoœci przesy³u. Tak sformu³owane odes³anie równie¿ wskazuje, ¿e
s³u¿ebnoœæ przesy³u nie zalicza siê do s³u¿ebnoœci gruntowych. Zosta³a
ona co prawda ukszta³towana przez prawodawcê na podobieñstwo tych
s³u¿ebnoœci, st¹d przewidziano stosowanie do niej przepisów ich doty-
cz¹cych, niemniej s³u¿ebnoœci¹ gruntow¹ nie jest, co uzasadnia tylko
odpowiednie stosowanie tych przepisów. Sk¹din¹d, w uzasadnieniu pro-
jektu ustawy wprowadzaj¹cej do kodeksu cywilnego przepisy o s³u¿eb-
noœci przesy³u zawarte jest stwierdzenie, zgodnie z którym „w ramach
dzia³u III tytu³u III ksiêgi drugiej poœwiêconego s³u¿ebnoœciom nale¿y
oprócz s³u¿ebnoœci gruntowych (rozdzia³ I) i osobistych (rozdzia³ II)
wprowadziæ przepisy reguluj¹ce trzeci rodzaj s³u¿ebnoœci, tj. s³u¿ebnoœæ
przesy³u.”

2 G. B i e n i e k, Urz¹dzenia przesy³owe. Problematyka prawna, Warszawa 2008, s. 55.
3 B. R a k o c z y, S³u¿ebnoœæ przesy³u w praktyce, Warszawa 2009, s. 25.
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W tym kontekœcie powstaje pytanie o to, które przepisy o s³u¿ebno-
œciach gruntowych i w jakim zakresie nale¿y stosowaæ do s³u¿ebnoœci
przesy³u. Jak wiadomo, odpowiednie stosowanie przepisów oznacza, ¿e
niektóre przepisy mo¿na stosowaæ wprost, niektóre z modyfikacjami,
a inne w ogóle nie nadaj¹ siê do stosowania4. Mo¿liwoœci stosowania
przepisów o s³u¿ebnoœciach gruntowych wprost do s³u¿ebnoœci przesy³u,
z uwagi na niebagatelne ró¿nice konstrukcyjne miêdzy tymi instytucjami,
wydaj¹ siê doœæ ograniczone. Wiêkszoœæ tych przepisów wymaga od-
powiedniej modyfikacji, a stosowanie niektórych mo¿e byæ w ogóle
wy³¹czone. Jak jednak ustaliæ zakres przepisów o s³u¿ebnoœciach grun-
towych, które znajduj¹ zastosowanie do s³u¿ebnoœci przesy³u? Kiedy i jakich
modyfikacji wymagaj¹? W tym miejscu nale¿y poprzestaæ na zasygna-
lizowaniu powy¿szych w¹tpliwoœci. Wypadnie do nich powróciæ w dal-
szych rozwa¿aniach, dotycz¹cych kwestii szczegó³owych. Godzi siê jednak
zauwa¿yæ, ¿e kwestia ta mo¿e byæ problematyczna i ju¿ teraz jest Ÿród³em
pewnych kontrowersji w praktyce w i nauce prawa.

Zakres i przedmiot s³u¿ebnoœci przesy³u

Jak wspomniano, w myœl art. 3051 k.c. s³u¿ebnoœæ przesy³u polega
na tym, ¿e przedsiêbiorca mo¿e korzystaæ w oznaczonym zakresie z nie-
ruchomoœci obci¹¿onej, zgodnie z przeznaczeniem urz¹dzeñ przesy³o-
wych. Okreœlenie „w oznaczonym zakresie” prowadzi do wniosku, ¿e
zakres ten nale¿y sprecyzowaæ – czy to w czynnoœci prawnej kreuj¹cej
tê s³u¿ebnoœæ, czy to w orzeczeniu s¹dowym. Oczywiœcie nie mo¿e byæ
on okreœlony dowolnie i musi byæ zwi¹zany z korzystaniem z urz¹dzeñ
przesy³owych.

Po pierwsze, przy ustanawianiu s³u¿ebnoœci przesy³u nale¿y okreœliæ,
jakim urz¹dzeniom s³u¿ebnoœæ ma s³u¿yæ. Dla w³aœciciela nieruchomoœci
nie jest bez znaczenia, czy zostanie na niej posadowiony zwyk³y przewód,
czy te¿ np. stacja transformatorowa. Nawet jeœli s³u¿ebnoœæ przesy³u jest
ustanawiana na potrzeby zlokalizowania na cudzej nieruchomoœci zwy-
k³ego przewodu, istotne mo¿e byæ to, o jaki przewód chodzi (np. niskiego,
œredniego czy wysokiego napiêcia) – od tego bowiem zale¿¹ ograniczenia

4 Zob. np. Z. R a d w a ñ s k i, M. Z i e l i ñ s k i, [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo
cywilne – czêœæ ogólna, t. I, red. M. Safjan, Warszawa 2007, s. 366.
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w wykonywaniu prawa w³asnoœci do owej nieruchomoœci (choæby z uwagi
na zakres oddzia³ywania poszczególnych urz¹dzeñ sieciowych). Nale¿y
te¿ wskazaæ, gdzie maj¹ byæ zlokalizowane te urz¹dzenia – czy bêd¹
zainstalowane nad ziemi¹, czy pod ziemi¹, a tak¿e czy bêd¹ przebiegaæ
np. przez œrodek dzia³ki gruntu, czy te¿ przy granicy, z której strony etc.
Z praktycznego punktu widzenia mo¿e powstawaæ w¹tpliwoœæ, na ile
szczegó³owy powinien byæ to opis. Czy wystarczy ogólne okreœlenie, ¿e
chodzi o przewód elektryczny, czy te¿ nale¿y opisaæ jego napiêcie, sposób
zainstalowania i trasê przebiegu, czy mo¿e nale¿y za³¹czyæ mapê, na której
bêdzie precyzyjnie zaznaczony? Osobiœcie opowiada³bym siê za dokony-
waniem mo¿liwie szczegó³owego opisu – zmniejsza to ryzyko powstania
sporów w przysz³oœci5. Rzecz jasna, powy¿sze uwagi dotycz¹ zw³aszcza
s³u¿ebnoœci przesy³u ustanawianej na potrzeby urz¹dzeñ przesy³owych,
które jeszcze nie powsta³y, gdy¿ w przypadku ustanawiania s³u¿ebnoœci
przesy³u dla urz¹dzeñ ju¿ istniej¹cych, co do zasady wystarczy je po
prostu opisaæ.

Po drugie, nale¿y okreœliæ zakres ingerencji przedsiêbiorcy sieciowego
w prawo w³asnoœci nieruchomoœci obci¹¿onej. On tak¿e powinien zale¿eæ
od okolicznoœci konkretnego przypadku. W odniesieniu do urz¹dzeñ
maj¹cych powstaæ, winien obejmowaæ prawo wstêpu na cudz¹ nieru-
chomoœæ i prowadzenia prac budowlanych w celu posadowienia na niej
tych urz¹dzeñ, prawo ich póŸniejszego utrzymywania i eksploatowania,
a tak¿e prawo dostêpu do nich w celu dokonywania czynnoœci konser-
wacyjnych i remontowych oraz napraw. W przypadku urz¹dzeñ ju¿
istniej¹cych odpadnie pierwsze uprawnienie6. S³u¿ebnoœæ przesy³u mo¿e
te¿ obejmowaæ prawo rozbudowy urz¹dzeñ przesy³owych w okreœlony
sposób (na przyk³ad odprowadzania nowych przy³¹czy od danego od-
cinka sieci). Te kwestie równie¿ nale¿y okreœliæ w czynnoœci prawnej
lub orzeczeniu s¹dowym ustanawiaj¹cym s³u¿ebnoœæ przesy³u.

Z powy¿szym wi¹¿e siê pytanie o to, jakie nieruchomoœci mog¹ byæ
obci¹¿one s³u¿ebnoœci¹ przesy³u. W szczególnoœci, czy chodzi tylko o te

5 To samo dotyczy zreszt¹ s³u¿ebnoœci gruntowych (por. Z.K. N o w a k o w s k i, S³u-
¿ebnoœci, RPEiS 1968, nr 3, s. 143).

6 Zob. E. G n i e w e k, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, wyd. 3, War-
szawa 2008, s. 472.
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nieruchomoœci, na których s¹ lub maj¹ byæ zlokalizowane urz¹dzenia
przesy³owe? Zgodziæ siê wypada z pogl¹dem, i¿ s³u¿ebnoœæ przesy³u
mo¿e byæ ustanowiona „tak¿e na gruntach, na których nie znajduj¹ siê
urz¹dzenia, o których mowa w art. 49, jeœli korzystanie z tych gruntów
jest konieczne do w³aœciwego korzystania z tych urz¹dzeñ.”7 Przyk³ado-
wo, jeœli urz¹dzenia przesy³owe biegn¹ przez nieruchomoœæ (np. pole
uprawne), do której nie ma bezpoœredniego dostêpu z drogi publicznej,
nale¿a³oby dopuœciæ ustanowienie s³u¿ebnoœci przesy³u na nieruchomoœci
s¹siedniej, w zakresie umo¿liwiaj¹cym dojazd do nieruchomoœci, na której
s¹ zlokalizowane owe urz¹dzenia. Oczywiœcie treœæ tej s³u¿ebnoœci po-
winna byæ inna, to jest powinna obejmowaæ przede wszystkim prawo
przejazdu przez ow¹ nieruchomoœæ (s¹siedni¹). Nadal chodzi jednak
o s³u¿ebnoœæ przesy³u. Nie ma ona bowiem s³u¿yæ ¿adnej innej nierucho-
moœci (nieruchomoœci w³adn¹cej), lecz w³aœciwemu korzystaniu z urz¹-
dzeñ przesy³owych.

Nale¿y siê zgodziæ z pogl¹dem, ¿e s³u¿ebnoœæ przesy³u mo¿e te¿ obci¹¿aæ
nieruchomoœci budynkowe lub lokalowe8, choæ z praktycznego punktu
widzenia bêd¹ to zapewne przypadki rzadkie (mo¿e chodziæ np. o zlo-
kalizowanie w budynku, stanowi¹cym odrêbny od gruntu przedmiot
w³asnoœci, wêz³a cieplnego s³u¿¹cego zaopatrzeniu w ciep³o innych
budynków).

Uprawniony ze s³u¿ebnoœci przesy³u

Jedn¹ z kluczowych kwestii jest to, dla kogo mo¿e byæ ustanowiona
s³u¿ebnoœæ przesy³u. Jak wspomniano, art. 3051 k.c. g³osi, ¿e s³u¿ebno-
œci¹ t¹ mo¿na obci¹¿yæ nieruchomoœæ na rzecz przedsiêbiorcy, który
zamierza wybudowaæ lub którego w³asnoœæ stanowi¹ urz¹dzenia prze-
sy³owe. W nauce wyra¿ono pogl¹d, ¿e mimo braku precyzji ustawodaw-
cy w tej materii, s³u¿ebnoœæ przesy³u mo¿e byæ ustanowiona tylko dla
przedsiêbiorcy prowadz¹cego dzia³alnoœæ obejmuj¹c¹ doprowadzanie lub
odprowadzanie p³ynów, pary, gazu, energii elektrycznej lub innych po-

7 K. J a n k i e l e w i c z, Prawo przychylne dla przedsiêbiorstw przesy³owych, Rzecz-
pospolita z dnia 22 lipca 2008 r.

8 M. B a l w i c k a - S z c z y r b a, S³u¿ebnoœæ przesy³u, Gdañskie Studia Prawnicze 2009/
XXI, s. 52-53.



93

Kluczowe dylematy zwi¹zane z regulacj¹ s³u¿ebnoœci przesy³u

dobnych mediów. Pogl¹d ten motywowany jest m.in. poprzez odwo³anie
do art. 3053 k.c., z którego wynika, ¿e s³u¿ebnoœæ przesy³u wchodzi
w sk³ad przedsiêbiorstwa9. Wydaje siê on przekonuj¹cy – zapewne taka
w³aœnie by³a intencja ustawodawcy, choæ nie wys³owi³ jej w pe³ni pre-
cyzyjnie i mo¿na j¹ ustaliæ jedynie w poœredni sposób.

Powy¿sza konkluzja wiedzie jednak do wielu w¹tpliwoœci praktycz-
nych. Przedsiêbiorca sieciowy nie musi byæ wszak¿e w³aœcicielem sieci.
W praktyce zdarza siê, ¿e sieci lub ich odcinki s¹ oddawane przedsiê-
biorcom sieciowym do u¿ywania – dotyczy to zw³aszcza relacji pomiêdzy
przedsiêbiorcami zintegrowanymi pionowo. Nie mo¿na te¿ wykluczyæ
stosowania rozwi¹zañ, w których przedsiêbiorca sieciowy, finansuj¹cy
budowê sieci z kredytu przew³aszcza jej elementy na bank, na zabezpie-
czenie kredytu. Wówczas s³u¿ebnoœci przesy³u nie mo¿na ustanowiæ dla
przedsiêbiorcy sieciowego (gdy¿ nie jest w³aœcicielem urz¹dzeñ) ani dla
banku (gdy¿ bank ich nie eksploatuje). W³aœcicielem sieci mo¿e byæ gmina
gazyfikuj¹ca lub elektryfikuj¹ca te czêœci swojego terytorium, w których
brak jest warunków ekonomicznych dla realizacji tych inwestycji przez
przedsiêbiorców energetycznych. Za³o¿enie, ¿e przedsiêbiorc¹, o którym
mowa w art. 3051 k.c., mo¿e byæ tylko przedsiêbiorca zajmuj¹cy siê
eksploatacj¹ urz¹dzeñ przesy³owych i bêd¹cy zarazem ich w³aœcicielem
(zamierzaj¹cy je wybudowaæ), czyni wiêc ustanowienie s³u¿ebnoœci we
wspomnianych sytuacjach niemo¿liwym.

Nale¿y przejœæ do nastêpnego zagadnienia. Otó¿ podmiotem upraw-
nionym nie mo¿e byæ odbiorca mediów. Tymczasem mo¿na sobie wyobraziæ
sytuacjê, w której budowa sieci lub jej odcinka jest prowadzona przez
przedsiêbiorcê sieciowego, lecz nawet w za³o¿eniu nie ma on byæ jej
w³aœcicielem. Przyk³adowo, zdarza siê, ¿e z uwagi na brak warunków
ekonomicznych przy³¹czenia strony umawiaj¹ siê, i¿ budowê przy³¹cza
energetycznego sfinansuje podmiot przy³¹czany i pozostanie jego w³aœci-
cielem, choæ sam ten odcinek bêdzie eksploatowany przez przedsiêbiorcê
sieciowego (takie rozwi¹zanie na gruncie art. 49 k.c. w obecnym brzmie-
niu jest niew¹tpliwie dopuszczalne). Wówczas równie¿ nie mo¿na usta-
nowiæ s³u¿ebnoœci przesy³u dla podmiotu przy³¹czanego ani dla przed-
siêbiorcy sieciowego.

9 J.M. K o n d e k, S³u¿ebnoœæ przesy³u. Nowe ograniczone prawo rzeczowe, Przegl¹d
S¹dowy 2009, nr 3, s. 24.
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Na tym nie koñcz¹ siê dylematy zwi¹zane z okreœleniem podmiotu
uprawnionego. Nale¿y bowiem zauwa¿yæ, ¿e o ile jest jasne, i¿ w przy-
padku urz¹dzeñ przesy³owych ju¿ istniej¹cych s³u¿ebnoœæ mo¿e byæ
ustanowiona tylko na rzecz ich w³aœciciela, to problematyczna jest kwestia
ustanowienia s³u¿ebnoœci przesy³u w przypadku urz¹dzeñ maj¹cych dopiero
powstaæ. W kodeksie mówi siê bowiem o przedsiêbiorcy, który zamierza
wybudowaæ urz¹dzenia przesy³owe. Przyjmuj¹c, ¿e pojêcie budowy nale¿y
rozumieæ szeroko (nie chodzi o wykonywanie robót budowlanych, lecz
o wystêpowanie w roli inwestora, który podejmuje decyzjê o budowie
i j¹ finansuje), pozostaje pytanie, czy przedsiêbiorca sieciowy buduj¹cy
sieæ musi byæ jej w³aœcicielem po zakoñczeniu budowy. W literaturze
udzielono na nie odpowiedzi twierdz¹cej, argumentuj¹c (niestety doœæ
lapidarnie), ¿e odmienna wyk³adnia prowadzi³aby do absurdalnych wnio-
sków10. Myœl tê warto rozwin¹æ. Gdyby dopuœciæ ustanowienie s³u¿eb-
noœci przesy³u na rzecz przedsiêbiorcy, który ma zamiar wybudowaæ sieæ,
lecz nie zamierza byæ jej w³aœcicielem, to po wybudowaniu sieci powsta-
wa³aby sytuacja, w której, z jednej strony ,s³u¿ebnoœæ zosta³a ju¿ usta-
nowiona na rzecz owego przedsiêbiorcy, z drugiej strony – w zasadzie
nie mo¿e mu nadal przys³ugiwaæ. Z tego wzglêdu zasadnym jest za³o¿enie,
¿e równie¿ w przypadku urz¹dzeñ przesy³owych maj¹cych powstaæ,
uprawnionym z tytu³u s³u¿ebnoœci przesy³u powinien byæ ich przysz³y
w³aœciciel.

Przes³anki przymusowego ustanowienia s³u¿ebnoœci przesy³u

Zalet¹ nowych przepisów jest wprowadzenie mo¿liwoœci przymuso-
wego ustanowienia s³u¿ebnoœci przesy³u. Instrument ten pozwoli nie tylko
na rozwój nowych sieci, lecz tak¿e na uregulowanie tzw. zasz³oœci, czyli
na uregulowanie stanu prawnego sieci ju¿ posadowionych (czêsto od
wielu lat) na cudzych gruntach. Roszczenie o ustanowienie s³u¿ebnoœci
przesy³u ma zarówno przedsiêbiorca, jak i w³aœciciel nieruchomoœci. Jeœli
chodzi o roszczenie przedsiêbiorcy, to zgodnie z art. 3052 § 1 k.c., je¿eli
w³aœciciel nieruchomoœci odmawia zawarcia umowy o ustanowienie
s³u¿ebnoœci przesy³u, a jest ona konieczna dla w³aœciwego korzystania

10 B. R a k o c z y, S³u¿ebnoœæ przesy³u…, s. 61.
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z urz¹dzeñ przesy³owych, przedsiêbiorca mo¿e ¿¹daæ jej ustanowienia za
odpowiednim wynagrodzeniem.

Pierwsze pytanie, które rodzi siê na gruncie tego przepisu, dotyczy
sposobu rozumienia „koniecznoœci” ustanowienia s³u¿ebnoœci przesy³u.
Co znaczy zwrot: „jest ona konieczna dla w³aœciwego korzystania z urz¹-
dzeñ, o których mowa w art. 49 § 1”? Czy w przypadku urz¹dzeñ ju¿
istniej¹cych wystarczaj¹cy jest sam fakt, ¿e s¹ posadowione na cudzej
nieruchomoœci? Wszak¿e, je¿eli urz¹dzenia te istniej¹ i s¹ zlokalizowane
na cudzej nieruchomoœci, to uzyskanie tytu³u prawnego do tej nierucho-
moœci w odpowiednim zakresie jest niejako z definicji konieczne dla
korzystania ze znajduj¹cych siê na niej urz¹dzeñ. Pewne œwiat³o na in-
tencje autorów przepisu rzuca przebieg procesu legislacyjnego (choæ
oczywiœcie intencje te nie s¹ decyduj¹ce dla sposobu wyk³adni przepisu).
Otó¿, w jego trakcie pad³a propozycja nadania przepisowi art. 3051 k.c.
nastêpuj¹cego brzmienia: „Je¿eli w³aœciciel nieruchomoœci odmawia za-
warcia umowy o ustanowienie s³u¿ebnoœci przesy³u, a jest ona konieczna
dla w³aœciwego korzystania z tych urz¹dzeñ, o których mowa w art. 49
§ 1 k.c. oraz nie istnieje mo¿liwoœæ zmiany przebiegu tych urz¹dzeñ bez
nadmiernych trudnoœci i kosztów, przedsiêbiorca mo¿e ¿¹daæ jej ustano-
wienia za odpowiednim wynagrodzeniem uwzglêdniaj¹cym spadek war-
toœci nieruchomoœci w nastêpstwie ustanowienia s³u¿ebnoœci przesy³u.”
Propozycji tej nie uwzglêdniono, miêdzy innymi z takim uzasadnieniem,
¿e w ramach sformu³owania „konieczna do w³aœciwego korzystania”
mieœci siê brak mo¿liwoœci zmiany lokalizacji tych urz¹dzeñ. Wskazano,
i¿ „mo¿na przed s¹dem podnosiæ, ¿e istnieje mo¿liwoœæ zaprojektowania
przebiegu linii w inny sposób, lub przesuniêcia bez nadmiernych kosztów,
a wiêc ustanowienie tej s³u¿ebnoœci w drodze przymusowej nie jest
konieczne”11. Takie rozumienie „koniecznoœci” ustanowienia s³u¿ebnoœci
wydaje siê s³uszne i zas³uguje na przyjêcie (aczkolwiek nie dlatego, ¿e
by³o przyjête przez autorów przepisu, lecz dlatego, ¿e jest obiektywnie
uzasadnione). Koresponduje ono z orzecznictwem dotycz¹cym s³u¿eb-
noœci drogi koniecznej. Przyk³adowo, S¹d Najwy¿szy w postanowieniu

11 Sprawozdanie z prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach z dnia
12 marca 2008 r.



96

Jakub Pokrzywniak

z dnia 6 kwietnia 2004 r., I CK 552/0312 wskaza³, ¿e w sytuacji, gdy
istniej¹cy dostêp do drogi publicznej jest nieodpowiedni, regu³¹ powinno
byæ przystosowanie go do prawid³owego u¿ytku zamiast ustanowienia
s³u¿ebnoœci drogi koniecznej innym szlakiem, chyba ¿e przystosowanie
dostêpu do drogi publicznej by³oby niemo¿liwe lub wymaga³oby niewspó³-
miernych i nieop³acalnych nak³adów.

Warto w tym miejscu dodaæ, ¿e mimo niejasnego brzmienia ustawy
koniecznoœæ ustanowienia s³u¿ebnoœci przesy³u mo¿e te¿ zachodziæ
w przypadku, gdy przedsiêbiorca sieciowy dopiero zamierza wybudowaæ
urz¹dzenia przesy³owe13.

Z przes³ank¹ koniecznoœci wi¹¿e siê kolejne zagadnienie. W praktyce
zdarza siê czêsto, ¿e przedsiêbiorcy sieciowi dysponuj¹ innymi ni¿ s³u-
¿ebnoœæ, s³abszymi tytu³ami prawnymi do korzystania z cudzych nieru-
chomoœci. Chodzi zw³aszcza o umowy obligacyjne. Niekiedy s¹ to zwyk³e
umowy u¿yczenia, zawarte w sposób konkludentny. Czy w takich przy-
padkach przedsiêbiorca sieciowy mo¿e domagaæ siê przymusowego
ustanowienia s³u¿ebnoœci przesy³u? Czy jest ona konieczna do w³aœciwe-
go korzystania z urz¹dzeñ przesy³owych? Z jednej strony mo¿na twier-
dziæ, ¿e taka koniecznoœæ nie zachodzi, gdy¿ przedsiêbiorcy przys³uguje
inny tytu³ prawny do cudzej nieruchomoœci w zakresie zwi¹zanym z eks-
ploatacj¹ znajduj¹cych siê na niej urz¹dzeñ przesy³owych. Z drugiej strony,
nie mo¿na chyba jednak abstrahowaæ od tego, czy jest to tytu³ trwa³y
i skuteczny erga omnes, czy te¿ takich cech nie posiada. W zwi¹zku
z tym, w mojej ocenie, nale¿a³oby dopuœciæ w takich sytuacjach przy-
musowe ustanowienie s³u¿ebnoœci przesy³u.

W doktrynie podniesiono, ¿e ustawodawca w regulacji przes³anek
przymusowego ustanowienia s³u¿ebnoœci przesy³u pomin¹³ zupe³nie in-
teres w³aœciciela, w odró¿nieniu od przepisów o s³u¿ebnoœci drogi ko-
niecznej, gdzie wystêpuje nakaz jak najmniejszego obci¹¿enia gruntów,
przez które droga ma prowadziæ, oraz uwzglêdniania interesu spo³eczno-
gospodarczego. W zwi¹zku z tym wskazano, ¿e mo¿e dochodziæ do
sytuacji, w których ustanowienie tej s³u¿ebnoœci spowoduje powa¿ne

12 OSNC 2005, nr 4, poz. 70.
13 E. G n i e w e k, Komentarz…, s. 474.
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szkody, obni¿y znacznie funkcjonalnoœæ nieruchomoœci lub bêdzie nie-
mo¿liwe bez przebudowy lub wyburzenia istniej¹cych na nieruchomoœci
obiektów14. Wydaje siê, ¿e te obawy s¹ przesadzone. Po pierwsze, nie-
uprawnione wydaje siê za³o¿enie, ¿e do przymusowego ustanowienia
s³u¿ebnoœci przesy³u nie mo¿na stosowaæ art. 145 § 2 zd. 1 i 3 k.c.
w odpowiedni sposób. Wszak¿e art. 3054 stanowi, ¿e do s³u¿ebnoœci prze-
sy³u stosuje siê odpowiednio przepisy o s³u¿ebnoœciach gruntowych.
W œwietle tego odes³ania nie ma znaczenia, w jakim miejscu przepisy te
s¹ zawarte. W zwi¹zku z tym, jak siê wydaje, nie nale¿y z góry wykluczaæ
dopuszczalnoœci odpowiedniego stosowania równie¿ czêœci przepisów
o ustanowieniu s³u¿ebnoœci drogi koniecznej (w zakresie, w jakim prze-
pisy o przymusowym ustanowieniu s³u¿ebnoœci przesy³u nie zawieraj¹
regulacji odmiennej), gdy¿ instytucja ta ma pewne cechy wspólne z przy-
musowym ustanowieniem s³u¿ebnoœci przesy³u. Po drugie, interes w³a-
œciciela nieruchomoœci, która ma byæ obci¹¿ona s³u¿ebnoœci¹ przesy³u jest
zabezpieczony poprzez wymóg wykazania koniecznoœci jej ustanowienia
dla w³aœciwego korzystania z urz¹dzeñ przesy³owych (jeœli by³by inter-
pretowany zgodnie ze wskazanymi powy¿ej za³o¿eniami). Po trzecie,
przymusowe ustanowienie s³u¿ebnoœci przesy³u nieprzypadkowo nastê-
puje w drodze orzeczenia s¹dowego. Nale¿y mieæ zaufanie do rozs¹dku
orzecznictwa.

Przepis art. 3052 § 2 g³osi, ¿e je¿eli przedsiêbiorca odmawia zawarcia
umowy o ustanowienie s³u¿ebnoœci przesy³u, a jest ona konieczna do
korzystania z urz¹dzeñ przesy³owych, w³aœciciel nieruchomoœci mo¿e
¿¹daæ odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie s³u¿eb-
noœci przesy³u. Na jego gruncie równie¿ powstaj¹ powa¿ne w¹tpliwoœci.
Trafnie podnosi siê, ¿e jest wrêcz kuriozalne wymaganie przez prawo-
dawcê, aby w³aœciciel nieruchomoœci, domagaj¹cy siê ustanowienia s³u-
¿ebnoœci przesy³u, wykazywa³, i¿ jest ona konieczna do w³aœciwego
korzystania z urz¹dzeñ przesy³owych15. W piœmiennictwie zauwa¿a siê
te¿, ¿e instytucja s³u¿ebnoœci przesy³u nie odró¿nia sytuacji, gdy urz¹-
dzenia znajduj¹ce siê na terenie nieruchomoœci nie s³u¿¹ jej w³aœcicielowi,

14 J.M. K o n d e k, S³u¿ebnoœæ przesy³u…, s. 26.
15 B. R a k o c z y, S³u¿ebnoœæ przesy³u…, s. 96-97.



98

Jakub Pokrzywniak

od sytuacji, gdy s³u¿¹ one w³aœcicielowi nieruchomoœci oraz innym
podmiotom, a tak¿e sytuacji, gdy urz¹dzenia te s³u¿¹ wy³¹cznie w³aœci-
cielowi nieruchomoœci. Wskazano, ¿e w tej trzeciej sytuacji celowe by³oby
wy³¹czenie mo¿liwoœci ustanawiania s³u¿ebnoœci za wynagrodzeniem,
bowiem nie wydaje siê logiczne, by w³aœciciel nieruchomoœci móg³ ¿¹daæ
wynagrodzenia za wybudowanie urz¹dzeñ na jego ¿yczenie, s³u¿¹cych
wy³¹cznie jemu, a jednoczeœnie podnosz¹cych wartoœæ jego nieruchomo-
œci16. Moim zdaniem pogl¹d ten jest s³uszny. W ostatniej z opisanych
sytuacji urz¹dzenia te w istocie s³u¿¹ wykonywaniu przez przedsiêbiorcê
dla w³aœciciela nieruchomoœci (lub innej osoby, która z niej korzysta) us³ug
w zakresie doprowadzania lub odprowadzania mediów. Mo¿na wiêc
stwierdziæ, ¿e zgoda na ich zlokalizowanie na cudzej nieruchomoœci jest
elementem wspó³dzia³ania wierzyciela, jakim jest w³aœciciel tej nierucho-
moœci lub osoba z niej korzystaj¹ca, z przedsiêbiorc¹, który doprowadza
lub odprowadza z tej nieruchomoœci odpowiednie media. Skoro tak, to
domaganie siê ustanowienia s³u¿ebnoœci przesy³u w zwi¹zku istnieniem
i eksploatacj¹ owych urz¹dzeñ nale¿a³oby uznaæ za nieuzasadnione. Nie
takie jest spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie tego prawa. Przedstawio-
ny pogl¹d opiera siê po czêœci na wyroku SN z dnia 3 grudnia 2004 r.,
IV CZP 347/0417 (choæ wydane zosta³o na gruncie nieco innego przy-
padku). Otó¿, rozstrzygniêta w nim sprawa dotyczy³a m.in. roszczenia
spó³dzielni mieszkaniowej skierowanego przeciwko przedsiêbiorcy siecio-
wemu o odszkodowanie (a w zasadzie wynagrodzenie) za bezumowne
korzystanie przez tego przedsiêbiorcê z pomieszczeñ wymiennikowni
energii cieplnej oraz z urz¹dzeñ wêz³ów cieplnych stanowi¹cych w³asnoœæ
spó³dzielni. S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e nie by³o w œwietle dokonanych
w sprawie ustaleñ podstaw do przyjêcia, ¿e przedsiêbiorca energetyczny
korzysta³ ze wspomnianych wêz³ów bez tytu³u prawnego w okoliczno-
œciach uzasadniaj¹cych wzglêdem niego roszczenie oparte na art. 225
w zwi¹zku z art. 224 § 2 k.c. Jak zauwa¿y³ S¹d Najwy¿szy, bez u¿ycia
wêz³a cieplnego nie jest mo¿liwa dostawa energii cieplnej. Je¿eli wiêc
wêze³ cieplny stanowi w³asnoœæ odbiorcy, koniecznym elementem umo-

16 P. M o r y c, Za zaniedbania w przepisach o s³u¿ebnoœci przesy³u zap³ac¹ firmy,
Rzeczpospolita z 19 wrzeœnia 2008 r.

17 OSP 2005, nr 12, poz. 147.
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wy o dostawê energii cieplnej musi byæ jego udostêpnienie do u¿ywania
przedsiêbiorcy. W zawartej przez strony umowie o dostarczanie energii
cieplnej nale¿y zatem dostrzegaæ tak¿e – je¿eli istotnie niektóre z wêz³ów
cieplnych ni¹ objêtych by³y w³asnoœci¹ spó³dzielni – zgodê spó³dzielni na
udostêpnienie ich przedsiêbiorcy. W rezultacie tylko stosunek wynikaj¹cy
z tej umowy móg³by byæ podstaw¹ okreœlenia ewentualnego ekwiwalentu
za udostêpnienie omawianych wêz³ów.

Przejœcie s³u¿ebnoœci przesy³u

Zgodnie z art. 3053 § 1 k.c.,  s³u¿ebnoœæ przesy³u przechodzi na na-
bywcê przedsiêbiorstwa lub nabywcê urz¹dzeñ przesy³owych. Jak wynika
z uzasadnienia projektu ustawy wprowadzaj¹cej s³u¿ebnoœæ przesy³u do
kodeksu cywilnego, „przyjêcie za³o¿enia, ¿e s³u¿ebnoœæ przesy³u przecho-
dzi nie tylko na nabywcê przedsiêbiorstwa, ale równie¿ na nabywcê
urz¹dzeñ przesy³owych, zapobiec ma wygaœniêciu s³u¿ebnoœci w przy-
padku przeniesienia w³asnoœci urz¹dzeñ, które – w rozumieniu art. 551

K.c. – nie bêd¹ stanowi³y przedsiêbiorstwa albo jego zorganizowanej
czêœci.” Prima facie by³oby wystarczaj¹ce, aby przepis wi¹za³ przejœcie
s³u¿ebnoœci przesy³u tylko z przejœciem w³asnoœci urz¹dzeñ przesy³o-
wych. Gdyby bowiem ustawodawca ograniczy³ siê do wskazania, ¿e
przejœcie s³u¿ebnoœci przesy³u nastêpuje w razie nabycia urz¹dzeñ prze-
sy³owych, to transfer ten nastêpowa³by – lege non distinguende – za-
równo przy nabyciu samych urz¹dzeñ, jak równie¿ przy nabyciu ich wraz
z przedsiêbiorstwem. Z tej perspektywy wydawaæ by siê mog³o, ¿e nie
ma potrzeby mówienia w art. 3053 § 1 o nabywcy przedsiêbiorstwa. Czy
zatem przepis ten obci¹¿ony jest usterk¹ logiczn¹? Mimo wskazanych
w¹tpliwoœci wydaje siê, ¿e odpowiedŸ winna byæ przecz¹ca. Otó¿ od-
rêbne uregulowanie sytuacji, gdy zbywane jest przedsiêbiorstwo, mo¿e
mieæ znaczenie w odniesieniu do s³u¿ebnoœci przesy³u ustanowionej dla
urz¹dzeñ, które maj¹ dopiero powstaæ. Skoro urz¹dzenia te jeszcze nie
istniej¹, nie mog¹ byæ zbyte. Je¿eli jednak w ramach przedsiêbiorstwa,
które jest zbywane, zamierzano jakieœ urz¹dzenia wybudowaæ i dla tego
celu ustanowiona zosta³a s³u¿ebnoœæ przesy³u, znajduje uzasadnienie
przejœcie s³u¿ebnoœci przesy³u na nabywcê owego przedsiêbiorstwa. Innymi
s³owy, gdyby w przepisie nie by³o mowy o nabyciu przedsiêbiorstwa,
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obok nabycia urz¹dzeñ, to nie by³oby mo¿liwe przejœcie na inn¹ osobê
s³u¿ebnoœci przesy³u ustanowionej na potrzeby korzystania z urz¹dzeñ,
które jeszcze nie istniej¹. Redakcja przepisu, który odrêbnie mówi o nabyciu
przedsiêbiorstwa oraz o nabyciu urz¹dzeñ przesy³owych ma zatem sens,
aczkolwiek z innych powodów ni¿ te, które wskazano w uzasadnieniu
projektu ustawy.

Na gruncie tak sformu³owanego przepisu mo¿e powstaæ w¹tpliwoœæ,
czy s³u¿ebnoœæ przesy³u przechodzi na inn¹ osobê na przyk³ad w sytuacji,
gdy dochodzi do zbycia przedsiêbiorstwa, lecz z wy³¹czeniem czêœci
urz¹dzeñ, o których mowa w art. 49 k.c. Mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e
zbywane jest przedsiêbiorstwo s³u¿¹ce do dystrybucji energii elektrycznej
z wyj¹tkiem niektórych odcinków sieci. Mo¿e byæ te¿ tak, ¿e samo
przedsiêbiorstwo zbywane jest jednemu podmiotowi, a niektóre odcinki
sieci – drugiemu. Takie przypadki zdarzaj¹ siê zw³aszcza w przypadku
restrukturyzacji grup kapita³owych. Logiczna wydaje siê wyk³adnia, zgodnie
z któr¹ nie dochodzi do przejœcia na nabywcê przedsiêbiorstwa s³u¿eb-
noœci przesy³u ustanowionej dla urz¹dzeñ, które nie zosta³y mu zbyte wraz
z przedsiêbiorstwem.

Wygaœniêcie s³u¿ebnoœci przesy³u

Przepis art. 3053 stanowi w § 2, ¿e s³u¿ebnoœæ przesy³u wygasa
najpóŸniej wraz z zakoñczeniem likwidacji przedsiêbiorstwa. Z kolei § 3
g³osi, ¿e po wygaœniêciu s³u¿ebnoœci przesy³u na przedsiêbiorcy ci¹¿y
obowi¹zek usuniêcia urz¹dzeñ przesy³owych, utrudniaj¹cych korzystanie
z nieruchomoœci. Je¿eli powodowa³oby to nadmierne trudnoœci lub kosz-
ty, przedsiêbiorca jest obowi¹zany do naprawienia wynik³ej st¹d szkody.

Przepisy te rodz¹ wiele w¹tpliwoœci praktycznych i teoretycznych.
W odniesieniu do pierwszego z nich, w zakresie, w jakim mówi on
o likwidacji przedsiêbiorstwa, podniesiono, ¿e likwidacji mo¿e podlegaæ
przedsiêbiorca, a nie przedsiêbiorstwo. Wskazano te¿, ¿e trudno jest zak³adaæ,
aby racjonalnie dzia³aj¹cy ustawodawca dopuszcza³ likwidacjê przedsiê-
biorstwa sieciowego w aspekcie przedmiotowym, skoro dzia³alnoœæ
przedsiêbiorstw sieciowych uznaje siê za dzia³alnoœæ o charakterze u¿y-
tecznoœci publicznej. Zaproponowano wiêc interpretacjê, zgodnie z któr¹
w przepisie tym mia³oby w istocie chodziæ o likwidacjê przedsiêbiorcy.
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Wyra¿ono nadto pogl¹d, ¿e trudno wyobraziæ sobie likwidacjê przedsiê-
biorstwa bez uprzedniego zakoñczenia dzia³alnoœci przedsiêbiorcy siecio-
wego, gdy¿ nawet przy przyjêciu, ¿e dopuszczalne jest zlikwidowanie
przedsiêbiorstwa w rozumieniu przedmiotowym, to dalsze istnienie przed-
siêbiorcy by³oby niecelowe18. Wydaje siê jednak, ¿e przedstawiona inter-
pretacja nie jest trafna, a argumenty na jej poparcie s¹ nieprzekonuj¹ce.
Po pierwsze, sam fakt, ¿e prawodawca szczegó³owo reguluje likwidacjê
poszczególnych rodzajów przedsiêbiorców, na przyk³ad spó³ek handlo-
wych, nie oznacza, i¿ nie mo¿na mówiæ równie¿ o likwidacji przedsiê-
biorstwa. Przez likwidacjê przedsiêbiorstwa nale¿y – moim zdaniem –
rozumieæ wygaszenie jego dzia³alnoœci, up³ynnienie maj¹tku i zaspokojenie
zwi¹zanych z nim zobowi¹zañ. Po drugie, jeœli idzie o terminologiê, to
kodeks cywilny jest obecnie konsekwentny w rozró¿nianiu przedsiêbior-
ców od przedsiêbiorstw i trudno jest zak³adaæ, ¿e ustawodawca pomyli³
te pojêcia w przepisach o s³u¿ebnoœci przesy³u. Po trzecie, cele u¿ytecz-
noœci publicznej, jakim s³u¿¹ przedsiêbiorstwa sieciowe, nie wykluczaj¹
a priori mo¿liwoœci ich likwidacji. Po czwarte, nie jest wykluczona sytuacja,
w której dochodzi do likwidacji przedsiêbiorstwa bez likwidacji przed-
siêbiorcy. Przedsiêbiorca mo¿e mieæ wiêcej ni¿ jedno przedsiêbiorstwo
w znaczeniu przedmiotowym. Mo¿e byæ i tak, ¿e przedsiêbiorca zlikwi-
dowawszy swoje przedsiêbiorstwo, z uzyskanych w ten sposób œrodków
w jego miejsce stworzy nowe. St¹d te¿ uzasadniony wydaje siê wniosek,
¿e w art. 3053 § 2 k.c. nieprzypadkowo (i poprawnie) u¿yto okreœlenia
„likwidacja przedsiêbiorstwa”.

Na tym nie koñcz¹ siê dylematy, które rodzi analizowany przepis.
Nale¿y bowiem zauwa¿yæ, ¿e w ramach likwidacji przedsiêbiorstwa czêsto
nastêpuje zbycie poszczególnych jego sk³adników na rzecz innych osób.
W przypadku likwidacji przedsiêbiorstwa sieciowego mo¿e wiêc dojœæ
do zbycia na rzecz innego przedsiêbiorcy urz¹dzeñ przesy³owych, z którymi
zwi¹zana by³a s³u¿ebnoœæ przesy³u. W takim wypadku nie ma oczywiœcie
gospodarczego uzasadnienia, aby s³u¿ebnoœæ ta wygas³a. St¹d te¿ zapew-
ne analizowany przepis winien byæ interpretowany w ten sposób, ¿e
chodzi o przedsiêbiorstwo, w sk³ad którego aktualnie (w chwili zakoñ-
czenia jego likwidacji) wchodzi s³u¿ebnoœæ przesy³u. Wniosek ten wspiera

18 B. R a k o c z y, S³u¿ebnoœæ przesy³u…, s. 113-116.
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dodatkowo brzmienie paragrafu 1 w art. 3053 (który przewiduje, ¿e s³u-
¿ebnoœæ przesy³u przechodzi na nabywcê urz¹dzeñ przesy³owych). In-
nymi s³owy, nale¿a³oby uznaæ, ¿e w przypadku zbycia urz¹dzeñ przesy-
³owych, na potrzeby których ustanowiono s³u¿ebnoœæ przesy³u, w ramach
likwidacji przedsiêbiorstwa zastosowanie ma paragraf 1 artyku³u 3053, co
wy³¹cza mo¿liwoœæ stosowania paragrafu 2.

Dalej, jak siê wydaje, s³u¿ebnoœæ przesy³u wygasa wówczas, gdy
urz¹dzenia, dla których bêdzie ustanowiona, zostan¹ zbyte osobie niema-
j¹cej przymiotu przedsiêbiorcy sieciowego. Jak wspomniano, s³u¿ebnoœæ
przesy³u mo¿e byæ ustanowiona tylko na rzecz takiego przedsiêbiorcy.
Wymóg ten, moim zdaniem, nie ogranicza siê do ustanowienia s³u¿ebnoœci
przesy³u, lecz jest aktualny przez ca³y okres jej trwania. Zbycie urz¹dzeñ
przesy³owych podmiotowi nieposiadaj¹cemu statusu przedsiêbiorcy sie-
ciowego sprawi, ¿e po stronie nabywcy nie bêdzie spe³niona rzeczona
przes³anka. Jednoczeœnie jednak s³u¿ebnoœæ nie bêdzie mog³a pozostaæ
przy zbywcy urz¹dzeñ. Skoro w opisanej sytuacji zarówno w przypadku
zbywcy, jak i nabywcy brak bêdzie przes³anek warunkuj¹cych trwanie
s³u¿ebnoœci przesy³u, przyj¹æ nale¿y, ¿e prawo to wygaœnie. Kwestia ta
mo¿e mieæ istotne znaczenie zw³aszcza w przypadku przew³aszczenia
urz¹dzeñ przesy³owych na zabezpieczenie na rzecz banku.

Godzi siê przypomnieæ, ¿e do s³u¿ebnoœci przesy³u stosuje siê odpo-
wiednio przepisy o s³u¿ebnoœciach gruntowych. Odes³anie to oznacza
m.in., ¿e s³u¿ebnoœæ przesy³u wygaœnie wskutek niewykonywania przez
lat dziesiêæ (art. 293 k.c.). Ponadto w³aœciciel nieruchomoœci obci¹¿onej
bêdzie móg³ ¿¹daæ zniesienia s³u¿ebnoœci przesy³u za wynagrodzeniem,
je¿eli wskutek zmiany stosunków s³u¿ebnoœæ stanie siê dla niego szcze-
gólnie uci¹¿liwa, a nie bêdzie konieczna do prawid³owego korzystania
z przedsiêbiorstwa (art. 294 k.c.). Dalej, zgodnie z odpowiednio stoso-
wanym art. 295 k.c., je¿eli s³u¿ebnoœæ przesy³u utraci dla przedsiêbior-
stwa wszelkie znaczenie, w³aœciciel nieruchomoœci obci¹¿onej bêdzie móg³
¿¹daæ jej zniesienia bez wynagrodzenia. Kontrowersje powstaj¹ zw³aszcza
na tle pierwszej z przywo³anych powy¿ej przes³anek wygaœniêcia s³u¿eb-
noœci przesy³u. Z jednej strony stwierdzono, ¿e „niewykonywanie bêdzie
polegaæ na nieprzesy³aniu urz¹dzeniami, z których korzystanie stanowi
przedmiot tej s³u¿ebnoœci, p³ynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz
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podobnych substancji.”19  Z drugiej strony, wyra¿ono opiniê, i¿ „w prak-
tyce bêdzie niezwykle trudno ustaliæ, czy przedsiêbiorca sieciowy korzy-
sta, czy te¿ ju¿ nie korzysta z nieruchomoœci obci¹¿onej. Wystarczy, ¿e
na nieruchomoœci nadal s¹ zamontowane urz¹dzenia przesy³owe. [...]
Okolicznoœci¹ uzasadniaj¹c¹ wygaœniêcie s³u¿ebnoœci przesy³u by³oby
usuniêcie urz¹dzeñ zwi¹zanych z przebudow¹, zmiana lokalizacji itp.”20

Drugie stanowisko wydaje siê bardziej przekonuj¹ce. Nie chodzi jednak
o trudnoœci dowodowe, te nie mog¹ byæ bowiem pierwszorzêdnym
argumentem. Nale¿a³oby raczej stwierdziæ, ¿e póki urz¹dzenia s¹ faktycz-
nie posadowione na cudzej nieruchomoœci, nie mo¿na uznaæ, ¿e przed-
siêbiorca nie wykonuje s³u¿ebnoœci przesy³u. Przedsiêbiorca, którego
urz¹dzenia przesy³owe s¹ zlokalizowane na cudzej nieruchomoœci, korzy-
sta z tej nieruchomoœci niezale¿nie od tego, czy w danej chwili urz¹dze-
niami tymi s¹ faktycznie transportowane p³yny, para, gaz, energia elek-
tryczna, czy te¿ nie.

Wbrew odmiennym pogl¹dom wyra¿anym w doktrynie21 wydaje siê,
¿e nie stosuje siê do s³u¿ebnoœci przesy³u, nawet z modyfikacjami, prze-
pisu art. 290 § 1 k.c., zgodnie z którym w razie podzia³u nieruchomoœci
w³adn¹cej s³u¿ebnoœæ utrzymuje siê w mocy na rzecz ka¿dej z czêœci
utworzonych przez podzia³; jednak¿e gdy s³u¿ebnoœæ zwiêksza u¿ytecz-
noœæ tylko jednej lub kilku z nich, w³aœciciel nieruchomoœci obci¹¿onej
mo¿e ¿¹daæ zwolnienia jej od s³u¿ebnoœci wzglêdem czêœci pozosta³ych22.
Niezale¿nie od tego, ¿e samo pojêcie podzia³u przedsiêbiorstwa mo¿e
rodziæ w¹tpliwoœci (zw³aszcza w znaczeniu takim, jak podzia³ nierucho-
moœci), to je¿eli z przedsiêbiorstwa s¹ wydzielane pewne sk³adniki i s¹
zbywane osobie trzeciej, mo¿na twierdziæ, i¿ nie ma potrzeby ani uza-
sadnienia dla odwo³ywania siê do art. 290 § 1 k.c. Wszak¿e tak¹ sytuacjê
zdaje siê normowaæ wyczerpuj¹co art. 3053 § 1 (zreszt¹ w odmienny
sposób, ni¿ art. 290 § 1).  

Zród³em kolejnych dylematów jest art. 3053 § 3, który nakazuje
przedsiêbiorcy po wygaœniêciu s³u¿ebnoœci przesy³u usun¹æ urz¹dzenia

19 J.M. K o n d e k, S³u¿ebnoœæ przesy³u…, s. 29.
20 B. R a k o c z y, S³u¿ebnoœæ przesy³u…, s. 118.
21 J.M. K o n d e k, S³u¿ebnoœæ przesy³u…, s. 28.
22 Równie¿ G. Bieniek nie wymienia art. 290 § 1 k.c. wœród przepisów stosuj¹cych

siê do s³u¿ebnoœci przesy³u (G. B i e n i e k, Urz¹dzenia…, s. 61).
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przesy³owe, utrudniaj¹ce korzystanie z nieruchomoœci, a je¿eli powodo-
wa³oby to nadmierne trudnoœci lub koszty, nakazuje naprawiæ wynik³¹
st¹d szkodê. W pierwszej kolejnoœci rozwa¿yæ nale¿y hipotezê, zgodnie
z któr¹ przepis ten stanowi powtórzenie zasady ogólnej (wszak¿e ju¿
z samych przepisów o ochronie w³asnoœci wynika, ¿e osoba trzecia, która
zlokalizowa³a jakieœ urz¹dzenia na cudzej nieruchomoœci, powinna je usun¹æ
po ustaniu tytu³u prawnego, na podstawie którego to nast¹pi³o). Wydaje
siê, ¿e takie w³aœnie by³y faktyczne motywacje autorów tego przepisu.
W uzasadnieniu projektu ustawy wprowadzaj¹cej s³u¿ebnoœæ przesy³u do
k.c. wskazano bowiem, co nastêpuje: „W projektowanym przepisie art.
3053 § 2 postanowiono, ¿e przedsiêbiorca obowi¹zany jest, po wygaœniê-
ciu s³u¿ebnoœci, usun¹æ urz¹dzenie przesy³owe. Regu³ê tê mo¿na wpraw-
dzie wywieœæ z ogólnych zasad rz¹dz¹cych ograniczonymi prawami
rzeczowymi, jednak lepiej wyraŸnie j¹ sformu³owaæ ze wzglêdu na to,
¿e nie zosta³a ona w ¿adnym przepisie wyra¿ona, a sprawa ta ma du¿¹
donios³oœæ praktyczn¹.” Nawet jeœli autorzy tego przepisu kierowali siê
takimi za³o¿eniami, nie s¹ one jednak wi¹¿¹ce na etapie jego interpretacji.
Zasady wyk³adni tekstu prawnego nie pozwalaj¹ bowiem na przyjêcie,
¿e ustawodawca pewn¹ normê powtarza w ró¿nych przepisach, aby j¹
lepiej wyraziæ, czy zgo³a przypominaæ adresatom. St¹d bardziej przeko-
nuj¹ca wydaje siê koncepcja, zgodnie z któr¹ przepis ten nie tyle powtarza
normy wynikaj¹ce z innych przepisów, lecz jego znaczenie wyra¿a siê
w ograniczeniu roszczeñ w³aœciciela nieruchomoœci. Po pierwsze bo-
wiem, mo¿e on domagaæ siê usuniêcia urz¹dzeñ przesy³owych tylko wtedy,
gdy utrudniaj¹ korzystanie z jego nieruchomoœci. Na marginesie warto
zauwa¿yæ, ¿e w doktrynie sformu³owano pogl¹d, i¿ skoro obowi¹zek
usuniêcia urz¹dzeñ powstaje dopiero z chwil¹, gdy utrudniaj¹ one korzy-
stanie z nieruchomoœci, co mo¿e nast¹piæ d³ugi czas po wygaœniêciu
s³u¿ebnoœci przesy³u, to do tego czasu nie biegnie termin przedawnienia
roszczeñ o usuniêcie urz¹dzeñ23. Pogl¹d ten nie wydaje siê trafny. Nie
uwzglêdnia on wszak¿e art. 223 § 1 k.c. Po drugie, nawet jeœli wspo-
mniane utrudnienia maj¹ miejsce, roszczenie o usuniêcie rzeczonych
urz¹dzeñ nie powstaje, je¿eli powodowa³oby to nadmierne trudnoœci lub

23 J.M. K o n d e k, S³u¿ebnoœæ przesy³u…, s. 30.



105

Kluczowe dylematy zwi¹zane z regulacj¹ s³u¿ebnoœci przesy³u

koszty. Wówczas w³aœciciel jest uprawniony tylko do odszkodowania.
Sk¹din¹d jest to ciekawa konstrukcja, gdy¿ sam ustawodawca aprobuje
dalsze pozostawienie urz¹dzeñ przesy³owych na cudzej nieruchomoœci
bez tytu³u prawnego. Paradoksalnie nale¿a³oby zatem uznaæ, i¿ zaniecha-
nie usuniêcia tych urz¹dzeñ przez przedsiêbiorcê, mimo ¿e nie przys³uguje
mu tytu³ prawny do utrzymywania ich na cudzej nieruchomoœci, nie jest
sprzeczne z prawem. Jednoczeœnie jednak ustawodawca przewiduje, i¿
przedsiêbiorca sieciowy jest obowi¹zany do zap³aty odszkodowania (zna-
mienne jest to, ¿e ustawodawca pos³uguje siê pojêciem odszkodowania,
a nie np. wynagrodzenia). Prawodawca zezwala zatem na trwanie pew-
nego stanu rzeczy, a jednoczeœnie traktuje to jako szkodê i statuuje obo-
wi¹zek zap³aty z tego tytu³u odszkodowania.

Konkluzje

Jak wynika z powy¿szych rozwa¿añ, przepisy o s³u¿ebnoœci przesy³u
mog¹ byæ Ÿród³em wielu w¹tpliwoœci. W szczególnoœci dotyczyæ mog¹
one krêgu podmiotów, na których rzecz rzeczona s³u¿ebnoœæ mo¿e byæ
ustanowiona, przes³anek jej przymusowego ustanowienia, zasad jej przej-
œcia na inn¹ osobê czy te¿ jej wygaœniêcia. Powy¿sza konstatacja nie
powinna byæ jednak traktowana jako zarzut pod adresem prawodawcy.
Wszak¿e cech¹ charakterystyczn¹ kodeksu cywilnego jest lapidarnoœæ
zawartych w nim przepisów, które niejako z natury rzeczy musz¹ byæ
wype³nione treœci¹ przez orzecznictwo i naukê. Nale¿y wiêc staraæ siê
rozstrzygaæ owe w¹tpliwoœci poprzez starann¹ wyk³adniê prawa. W pierw-
szym rzêdzie ambicj¹ niniejszego opracowania jest w³aœnie zasygnalizo-
wanie potrzeby dokonania takiej wyk³adni w odniesieniu do wybranych
zagadnieñ. Niemniej zasadne wydaje siê równie¿ rozwa¿enie pewnych
postulatów de lege ferenda dotycz¹cych s³u¿ebnoœci przesy³u. Co prawda
instytucja ta jest od niedawna uregulowana w kodeksie, st¹d te¿ z uwagi
na postulat stabilnoœci prawa trudno zak³adaæ, aby mia³a byæ szybko
zmieniana, niemniej mo¿e byæ ona przedmiotem dalszych prac legislacyj-
nych w nieco dalszej perspektywie, a mianowicie w zwi¹zku z planami
stworzenia nowego kodeksu cywilnego.

I tak, godzi siê rozwa¿yæ zasadnoœæ wymogu, zgodnie z którym
uprawnionym z tytu³u s³u¿ebnoœci przesy³u mo¿e byæ tylko przedsiêbiorca
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sieciowy bêd¹cy zarazem w³aœcicielem urz¹dzeñ przesy³owych (lub
zamierzaj¹cy je wybudowaæ). Byæ mo¿e wystarczaj¹cym by³oby okre-
œlenie uprawnionego jako przedsiêbiorcy eksploatuj¹cego (zamierzaj¹cego
eksploatowaæ) te urz¹dzenia. Pozwoli³oby to na ustanawianie s³u¿ebnoœci
przesy³u na rzecz przedsiêbiorców sieciowych równie¿ wówczas, gdy
okreœlone urz¹dzenia stanowi¹ w³asnoœæ innych osób (na przyk³ad innych
spó³ek przedsiêbiorstwa zintegrowanego pionowo, banków – w przypad-
ku przew³aszczenia na zabezpieczenie, gmin, gazyfikuj¹cych lub elektry-
fikuj¹cych swoje obszary czy odbiorców). Przemyœlenia wymagaj¹ te¿
przes³anki przymusowego ustanowienia s³u¿ebnoœci przesy³u. W przy-
padku, gdy roszczenie takie zg³asza w³aœciciel nieruchomoœci, wymóg
wykazania przezeñ koniecznoœci jej ustanowienia dla korzystania przez
przedsiêbiorcê z urz¹dzeñ przesy³owych jest chyba b³êdem ustawodaw-
cy. Dalej, warto by³oby doprecyzowaæ zagadnienie wygaœniêcia s³u¿eb-
noœci przesy³u. Dotyczy to jej wygaœniêcia na skutek likwidacji przed-
siêbiorstwa. Byæ mo¿e lepszym rozwi¹zaniem by³oby powi¹zanie przez
ustawodawcê wygaœniêcia s³u¿ebnoœci przesy³u z zakoñczeniem funk-
cjonowania urz¹dzeñ, dla potrzeb których zosta³a ona ustanowiona. Na
koniec, ponownego przemyœlenia wymaga regulacja wy³¹czaj¹ca obowi¹-
zek usuniêcia urz¹dzeñ przesy³owych po wygaœniêciu s³u¿ebnoœci prze-
sy³u, je¿eli powodowa³oby to nadmierne trudnoœci lub koszty. Z prak-
tycznego punktu widzenia rozwi¹zanie takie jest celowe, niemniej
konstrukcja teoretyczna, zgodnie z któr¹ ustawodawca dopuszcza trwa-
nie takiego stanu rzeczy, a jednoczeœnie sam kwalifikuje go jako szkodê,
wydaje siê w¹tpliwa.


