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S³u¿ebnoœæ przesy³u

S³u¿ebnoœci gruntowe i osobiste nale¿¹ do praw rzeczowych ogra-
niczonych i jako takie umieszczone s¹ w katalogu praw rzeczowych
ograniczonych, zawartym w treœci art. 244 k.c.

S³u¿ebnoœci gruntowe i osobiste zwane s¹ te¿ prawami na rzeczy
cudzej.

Celem s³u¿ebnoœci gruntowych jest zwiêkszenie u¿ytecznoœci innej
nieruchomoœci. Przy tym s³u¿ebnoœæ gruntowa jest prawem zwi¹zanym
z w³asnoœci¹ nieruchomoœci w³adn¹cej.

W myœl art. 50 k.c. prawa zwi¹zane z w³asnoœci¹ nieruchomoœci
uwa¿a siê za czêœci sk³adowe nieruchomoœci. Jako czêœæ sk³adowa
nieruchomoœci s³u¿ebnoœæ gruntowa nie mo¿e byæ przeniesiona bez jed-
noczesnego przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci1.

Zród³em powstania s³u¿ebnoœci gruntowej mo¿e byæ:
• ustanowienie przez umowê w formie aktu notarialnego (do takiego

ustanowienia stosuje siê postanowienia art. 245-248 k.c., równie¿ art. 285
i nast. k.c.),

• orzeczenie s¹dowe, które w zasadzie mo¿e dotyczyæ s³u¿ebnoœci
gruntowych zwi¹zanych z prawami s¹siedzkimi (art. 145, 146, 151 k.c.)
lub powsta³ych w zwi¹zku ze zniesieniem wspó³w³asnoœci albo dzia³em
spadku (art. 212 § 1, art. 1035, 1044 k.c.),

1 Por. te¿ SN z 3 stycznia 1969 r., III CRN 271/68 (OSN 1969, poz. 177), a tak¿e
B. Z a ³ ê s k a - Œ w i ¹ t k i e w i c z, Wybór zagadnieñ prawnych zwi¹zanych z obrotem nie-
ruchomoœciami, wyd. 7, Wolsztyn 2009, s. 24-25.
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• ugoda s¹dowa,
• decyzja w³aœciwego organu administracji publicznej,
• zasiedzenie (art. 292 k.c.).
S³u¿ebnoœci gruntowe klasyfikuje siê wed³ug ich treœci, wyró¿niaj¹c

przyk³adowo s³u¿ebnoœci drogowe (droga konieczna), s³u¿ebnoœci czer-
pania wody, s³u¿ebnoœci budynkowe (korzystanie z klatki schodowej).
Osob¹ uprawnion¹ do wykonywania s³u¿ebnoœci gruntowej jest nie tylko
podmiot, któremu to prawo s³u¿y, ale i inne osoby, np. rodzina uprawnionego,
pracownik, u¿ytkownik, najemca, dzier¿awca.

S³u¿ebnoœæ gruntowa podlega ochronie stosownie do postanowieñ art.
251 k.c.

W interesie w³aœciciela nieruchomoœci w³adn¹cej s³u¿ebnoœæ winna
byæ ujawniona w ksiêdze wieczystej (dzia³ III).

Na ¿¹danie w³aœciciela nieruchomoœci obci¹¿onej s³u¿ebnoœæ grunto-
wa podlega zniesieniu nawet bez wynagrodzenia, je¿eli dla nieruchomoœci
w³adn¹cej utraci³a ona wszelkie znaczenie (por. art. 295 k.c.).

W zasadzie s³u¿ebnoœci gruntowe powinny byæ wyznaczone fizycznie
na gruncie w sposób, który w jak najmniejszym stopniu utrudnia³by
korzystanie z nieruchomoœci obci¹¿onej i eliminowa³ ewentualne przysz³e
spory (np. s³u¿ebnoœæ drogi koniecznej z regu³y nie powinna byæ wy-
tyczona przez dzia³kê siedliskow¹)2.

Wyj¹tkowo ustanowienie s³u¿ebnoœci mog³o nast¹piæ na mocy decyzji
administracyjnych w sytuacji wyw³aszczenia b¹dŸ przekazania gospodar-
stwa rolnego pañstwu z wyj¹tkiem budynków.

S³u¿ebnoœæ osobista mo¿e polegaæ na obci¹¿eniach podobnych do
s³u¿ebnoœci gruntowych (np. droga konieczna lub uprawnienie do czer-
pania wody z cudzej studni dla posiadacza samoistnego).

O s³u¿ebnoœci osobistej mówimy wówczas, gdy nieruchomoœæ ob-
ci¹¿ono s³u¿ebnoœci¹ na rzecz oznaczonej osoby fizycznej. Przy czym
za wyj¹tkiem mieszkania (art. 301 k.c.) obowi¹zuje zasada, ¿e s³u¿ebnoœci
osobiste s¹ niezbywalne (art. 300 k.c.) S³u¿ebnoœci osobistej nie mo¿na
te¿ nabyæ przez zasiedzenie (art. 304 k.c.) i nie mo¿e byæ ona ustanowiona
na rzecz osoby prawnej.

2 Por. SN z 21 marca 1983 r.; III CRN 14/83 (OSPiKA 1983, poz. 259); M. G i n -
t o w t, St. R u d n i c k i, Problematyka prawna nieruchomoœci, Wyd. Prawn. 1987; S. R u d -
n i c k i, [w:] Prawo obrotu nieruchomoœciami, red. S. Rudnicki, Warszawa 2001, § 46.
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Z regu³y s³u¿ebnoœci osobiste wygasaj¹ najpóŸniej ze œmierci¹ upraw-
nionego (por. art. 299 k.c. w zw. z treœci¹ art. 301 § 2 k.c.) i nie nale¿¹
do spadku po nim (art. 922 § 2 k.c.).

Obowi¹zuj¹ce przed przemianami ustrojowymi, jakie mia³y miejsce
w roku 1989 (i po tej dacie), przepisy szczególne (np. ustawa – Prawo
energetyczne z 1997 r.) pomija³y kwestie zaistnia³e w zwi¹zku z wejœciem
na cudzy grunt przez przedsiêbiorstwa doprowadzaj¹ce do budynków
sieci energetyczne, gazowe czy telekomunikacyjne – co w wiêkszoœci
sytuacji odbywa³o siê na koszt w³aœcicieli budynków. W szczególnych
przypadkach dochodzi³o do zg³aszania przez w³aœcicieli gruntów, którzy
ponieœli szkody zwi¹zane z przebiegiem sieci przez ich grunt, roszczeñ
na drogê s¹dow¹ o wyrównanie szkód b¹dŸ ustanowienie s³u¿ebnoœci,
przy czym skutki tych wniosków by³y ró¿ne (por. analogiae legis z art.
145 k.c. – SN z 30 sierpnia 1991 r. III CZP 73/91, OSNCP 4/92, poz.
53).

Ostatecznie ustawodawca zdecydowa³ siê na uregulowanie w kodek-
sie cywilnym powo³anych sytuacji poprzez wprowadzenie instytucji
s³u¿ebnoœci przesy³u.

Nast¹pi³o to dopiero w drodze ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw3, która wesz³a
w ¿ycie dnia 3 sierpnia 2008 r.

W ksiêdze drugiej w tytule III w dziale III dodano rozdzia³ III za-
wieraj¹cy art. 3051-3054, w myœl których s³u¿ebnoœæ przesy³u polega na
obci¹¿eniu nieruchomoœci, na której zlokalizowane s¹ (lub bêd¹) urz¹dze-
nia s³u¿¹ce do doprowadzania lub odprowadzania p³ynów, pary, gazu,
energii elektrycznej oraz innych im podobnych – prawem do korzystania
przez przedsiêbiorcê w oznaczonym zakresie z tej nieruchomoœci
w celu budowy, rozbudowy b¹dŸ dostêpu do tych urz¹dzeñ.

S³u¿ebnoœæ przesy³u mo¿e byæ ustanowiona za odpowiednim wyna-
grodzeniem (art. 3052 k.c.4). Jest ona zbywalna (art. 3053 k.c.), wygasa
najpóŸniej wraz z zakoñczeniem likwidacji przedsiêbiorstwa, które po jej
wygaœniêciu ma obowi¹zek usuniêcia urz¹dzeñ utrudniaj¹cych korzysta-

3 Kodeksu postêpowania cywilnego, ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece oraz
ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze (Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 731).

4 Por. SN z 17 stycznia 1969 r., III CRN 379/68 (OSNCP 1969, nr 12, poz. 223).
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nie z nieruchomoœci, a tak¿e obowi¹zane jest do naprawienia ewentual-
nych szkód (art. 3053 § 2 i 3).

Do s³u¿ebnoœci przesy³u maj¹ odpowiednie zastosowanie przepisy o s³u-
¿ebnoœciach gruntowych, a wiêc forma ustanowienia itp. (por. art. 3054).

W zwi¹zku z wprowadzeniem do kodeksu cywilnego instytucji s³u-
¿ebnoœci przesy³u dokonano zmiany art. 49 k.c. poprzez wprowadzenie
w § 1 tego¿ artyku³u postanowienia o treœci: „Urz¹dzenia s³u¿¹ce do
doprowadzania lub odprowadzania p³ynów, pary, gazu, energii elektrycz-
nej oraz inne urz¹dzenia podobne nie nale¿¹ do czêœci sk³adowych nie-
ruchomoœci, je¿eli wchodz¹ w sk³ad przedsiêbiorstwa”.

Postanowienia zawarte w treœci § 2 art. 49 umo¿liwiaj¹ rozliczenie
kosztów budowy urz¹dzeñ, o których mowa w § 1, pomiêdzy osob¹,
która ponios³a koszty ich budowy (w³aœcicielem), a przedsiêbiorc¹.
Poprawiono te¿ powo³an¹ ustaw¹ treœæ art. 446 k.c.

W nowelizacji dokonano te¿ zmian w kodeksie postêpowania cywil-
nego poprzez poprawienie oznaczenia rozdzia³u V dzia³u III tytu³u II ksiêgi
II czêœci I, nadaj¹c mu brzmienie: „Ustanowienie drogi koniecznej i s³u-
¿ebnoœci przesy³u”. W art. 626 k.p.c. dotycz¹cym ustanowienia drogi
koniecznej dodano § 3 mówi¹cy, i¿ przepisy § 1 i 2 stosuje siê odpo-
wiednio w sprawach dotycz¹cych ustanowienia s³u¿ebnoœci przesy³u.
W art. 1000 k.p.c. dotycz¹cym przys¹dzenia w³asnoœci dodano w § 2
pkt 4 o treœci „S³u¿ebnoœæ przesy³u”.

Z mocy znowelizowanych treœci art. 7 oraz art. 17 ustawy z dnia 6
lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece5:

– rêkojmia wiary publicznej ksi¹g wieczystych nie dzia³a tak¿e
przeciwko s³u¿ebnoœci przesy³u (art. 7 pkt 5);

– przez ujawnienie w ksiêdze wieczystej prawo osobiste lub roszczenie
uzyskuje skutecznoœæ wzglêdem praw nabytych przez czynnoœæ prawn¹
po jego ujawnieniu, z wyj¹tkiem s³u¿ebnoœci drogi koniecznej, s³u¿eb-
noœci przesy³u albo s³u¿ebnoœci ustanowionej w zwi¹zku z przekrocze-
niem granicy przy wnoszeniu budynku lub innego urz¹dzenia (art. 17
u.k.w.h., por. te¿ art. 151 k.c.).

Nowel¹ dokonano równie¿ stosownych zmian w treœci art. 313 ust. 3
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze6

5 Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.
6 Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.
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poprzez zrównanie skutków prawnych istnienia s³u¿ebnoœci przesy³u
z innymi prawami rzeczowymi ograniczonymi i obligacyjnymi istniej¹cy-
mi na nieruchomoœci.

Nale¿y wyraziæ pogl¹d, ¿e instytucja s³u¿ebnoœci przesy³u uregulowa³a
prawnie skutki zarówno zaistnia³ych w przesz³oœci, jak i przysz³ych stanów
faktycznych. Jednak¿e uporz¹dkowanie zasz³oœci faktycznych na pod-
stawie § 2 art. 49 i art. 3051 i nast. k.c., wed³ug opinii praktyki notarialnej,
napotyka na du¿e trudnoœci chocia¿by natury formalnej (koniecznoœæ
stawiennictwa wszystkich zainteresowanych do aktu).

W nowelizacji ustawodawca przewidzia³ dwa sposoby powstania
s³u¿ebnoœci przesy³u – umowê notarialn¹ oraz orzeczenie s¹du, stosownie
do przepisów odnosz¹cych siê do ustanowienia s³u¿ebnoœci gruntowej
(art. 3054 k.c.). Tak jak i w przypadku s³u¿ebnoœci gruntowych obci¹¿yæ
mo¿na jedynie ca³¹ nieruchomoœæ, a nie jej udzia³, wobec czego do
ustanowienia s³u¿ebnoœci niezbêdna jest zgoda wszystkich wspó³w³aœci-
cieli i rozporz¹dzenie ca³¹ nieruchomoœci¹ wspóln¹. Brak odpowiednika
art. 304 k.c. przy odwo³aniu siê do przepisów o s³u¿ebnoœciach grun-
towych oznacza mo¿liwoœæ nabycia s³u¿ebnoœci przesy³u równie¿ przez
zasiedzenie7).

Nowelizacja jako przes³ankê procesow¹ traktuje odmowê zawarcia
umowy, przy czym konstrukcja przepisu nasuwa niejasnoœci interpreta-
cyjne co do bezspornoœci skutku procesowego.

Lepsze, wed³ug wiêkszoœci autorów zajmuj¹cych siê problemem, by³oby
sformu³owanie „uchylanie siê od zawarcia umowy lub od ustanowienia
s³u¿ebnoœci” ani¿eli termin „odmowa zawarcia umowy o ustanowienie”,
chocia¿by w kontekœcie ustalania warunków finansowych umowy.

Wydaje siê tak¿e, ¿e celowe by³oby dostosowanie do omawianej regulacji
przepisów szczególnych dotycz¹cych przeprowadzania przez nieru-
chomoœci odpowiednich sieci przewodowych, jak np. chocia¿by cyto-
wanego prawa energetycznego z 10 kwietnia 1997 r.8

7 Por. Jêdrzej M. K o n d e k, S³u¿ebnoœæ przesy³u. Nowe ograniczone prawo rzeczowe,
Przegl¹d S¹dowy 2009, nr 3.

8 Tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm. Na przyk³ad art. 7 nak³ada na
przedsiêbiorstwo energetyczne obowi¹zek realizacji i finansowania sieci energetycznych.
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Wed³ug Piotra Lewandowskiego oko³o 40% infrastruktury przesy³o-
wej usytuowanych jest na cudzych gruntach na podstawie posiadania bez
tytu³u prawnego. Uzasadnia to trudne do oszacowania roszczenia odszko-
dowawcze wobec przedsiêbiorstw energetycznych z tytu³u bezumow-
nego korzystania z cudzego gruntu lub roszczenia windykacyjne ze strony
w³aœcicieli lub u¿ytkowników wieczystych gruntów. Nadto nale¿a³oby
przewidzieæ rozwi¹zanie problemów w powo³anym prawie energetycz-
nym zwi¹zanych z prowadzeniem przez przedsiêbiorców prac konser-
wacyjnych na infrastrukturze przesy³owej, usytuowanej na cudzych
nieruchomoœciach, przy braku zgody w³aœcicieli na wejœcie. Wed³ug po-
wo³anego autora nowa instytucja s³u¿ebnoœci przesy³u pozwala osi¹gaæ
takie same rezultaty, jakie osi¹gano w praktyce wykszta³conej przed
nowelizacj¹, przy czym nie rozwi¹zuje problemu wielkoœci œwiadczeñ
pieniê¿nych na rzecz w³aœciciela nieruchomoœci i wiedzy na ten temat na
pocz¹tku procesu inwestycyjnego, tak aby koszty z tego tytu³u mog³y
byæ uwzglêdnione w kosztach inwestycji. Zdaniem autora jedynym novum
w stosunku do praktyki ustanowienia s³u¿ebnoœci dzia³u III ksiêgi II k.c.
jest wprowadzenie drogi s¹dowej i obligatoryjnego wynagrodzenia za
ustanowienie s³u¿ebnoœci w sytuacji, kiedy w³aœciciel nieruchomoœci lub
przedsiêbiorca odmawia zawarcia umowy.

Przedsiêbiorcy, na których ci¹¿¹ obowi¹zki budowy i rozbudowy sieci,
zmuszeni do prowadzenia postêpowania s¹dowego w sytuacji odmowy
ustanowienia s³u¿ebnoœci przesy³u, mog¹ jednak¿e w istniej¹cym stanie
prawnym rezygnowaæ z tej nowej instytucji prawnej i w dalszym ci¹gu
korzystaæ z tzw. s³u¿ebnoœci ustawowej z art. 124 ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami9 lub s³u¿ebnoœci drogi koniecz-
nej, której ustanowienie na drodze s¹dowej nie jest obarczone szczególn¹
i niejasn¹ przes³ank¹ procesow¹10.

9 Tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. – tu brak zgody w³aœciciela
stanowi przes³ankê pozytywn¹ dla wydania decyzji starosty, która umo¿liwia korzystanie
z cudzej nieruchomoœci.

10 P. L e w a n d o w s k i, Jeszcze o s³u¿ebnoœci przesy³u, Monitor Prawniczy 2009,
nr 12; G. B i e n i e k, Jeszcze w sprawie statusu prawnego urz¹dzeñ przesy³owych, Monitor
Prawniczy 2008, nr 20; A. S t ê p i e ñ - S p o r e k, Status prawny urz¹dzeñ wykazanych
w art. 49 k.c., Monitor Prawniczy 2008, nr 14.


