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S³u¿ebno�æprzesy³u

S³u¿ebno�æ przesy³u zosta³a uregulowana w kodeksie cywilnym
w rozdziale III dodanym ustaw¹ z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy
� Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw1. Dodanie nowego roz-
dzia³u po�wiêconego s³u¿ebno�ci przesy³u oznacza, ¿e ustawodawca
wprowadza do systemu prawnego nowy rodzaj s³u¿ebno�ci, do której
stosuje siê odpowiednio przepisy o s³u¿ebno�ciach gruntowych (art. 3054
k.c.)2. G. Bieniek3 kwalifikuje s³u¿ebno�æ przesy³u jako rodzaj s³u¿ebno�ci
gruntowej, uzasadniaj¹c to tre�ci¹ art. 3054 k.c. W doktrynie wyra¿ono

1 Dz.U. Nr 116, poz. 731.
2 Warto nadmieniæ, ¿e regulacjê tê wymusi³ brak adekwatnej instytucji prawnej regu-

luj¹cej sposób korzystania z urz¹dzeñ przesy³owych przez podmiot do tego uprawniony.
Brak takiej regulacji próbowano zast¹piæ pewnymi rozwi¹zaniami wynikaj¹cymi z orzecz-
nictwa SN, np. uchwa³a z dnia 17 stycznia 2003 r., III CZP 79/02 (OSNC 2003, nr 11,
poz. 142), w której S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e okoliczno�æ, i¿ nieruchomo�æ w³adn¹ca
wchodziw sk³ad przedsiêbiorstwa energetycznego sama przez siê niewykluczamo¿liwo�ci
zrealizowania przez strony umowy o ustanowienie s³u¿ebno�ci gruntowej celu okre�lonego
w art. 285 § 2 k.c. Tak równie¿ G. B i e n i e k,Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia
17 stycznia 2003 r., III CZP 79/02, Rejent 2003, nr 5, s. 149-154 i nast. oraz postano-
wienie SN z dnia 8 wrze�nia 2006 r., II CSK 112/06 (Lex Polonica), w którym S¹d
Najwy¿szy rozwa¿a³ problem, na czymmo¿e polegaæ zwiêkszenie u¿yteczno�ci nierucho-
mo�ci w przypadku ustanowienia s³u¿ebno�ci korzystania urz¹dzeñ przesy³owych. Jednak
wskazówkiwynikaj¹ce z orzecznictwa S¹duNajwy¿szego na tle regulacji s³u¿ebno�ci grun-
towych okaza³y siê niewystarczaj¹ce dla prawid³owego ustanawiania s³u¿ebno�ci urz¹dzeñ
przesy³owych, st¹d te¿ zaistnia³a konieczno�æ nowelizacji poprzez wprowadzenie nowej
instytucji s³u¿ebno�ci przesy³u.

3 G. B i e n i e k,Urz¹dzenia przesy³owe. Problematyka prawna,Warszawa 2008, s. 55.
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tak¿e odmienny pogl¹d, ¿e s³u¿ebno�æ przesy³u jest nowym rodzajem
s³u¿ebno�ci gruntowej, do której maj¹ odpowiednio zastosowanie prze-
pisy o s³u¿ebno�ciach gruntowych4.
Tre�æ tego prawa wyznacza art. 3051 k.c., który stanowi, ¿e nieru-

chomo�æ mo¿na obci¹¿yæ na rzecz przedsiêbiorcy, który zamierza
wybudowaæ lub którego w³asno�æ stanowi¹ urz¹dzenia, o których mowa
w art. 49 § 1, prawem polegaj¹cym na tym, ¿e przedsiêbiorca mo¿e
korzystaæ w oznaczonym zakresie z nieruchomo�ci obci¹¿onej, zgodnie
z przeznaczeniem tych urz¹dzeñ (s³u¿ebno�æ przesy³u). Przepis ten
wskazuje, ¿e charakter s³u¿ebno�ci przesy³u jest raczej zbli¿ony do s³u-
¿ebno�ci osobistych, jako ¿e s³u¿ebno�æ ta jest ustanawiana na rzecz
konkretnej osoby wskazanej jako przedsiêbiorca. Nale¿y zatem wskazaæ,
¿e nie mamy przy tego rodzaju s³u¿ebno�ciach do czynienia z ogranicze-
niem w³asno�ci nieruchomo�ci obci¹¿onej na korzy�æ nieruchomo�ci
w³adn¹cej, mo¿na wiêc �mia³o powiedzieæ, ¿e przy tego rodzaju s³u¿eb-
no�ciach nie ma podzia³u na nieruchomo�æ w³adn¹c¹ oraz nieruchomo�æ
obci¹¿on¹, jako ¿e podmiotem uprawnionym z tytu³u s³u¿ebno�ci jest
przedsiêbiorca. St¹d te¿ ulega pewnej modyfikacji konstrukcja s³u¿ebno-
�ci gruntowych okre�lona w art. 285 § 1 k.c., gdzie s³u¿ebno�æ gruntowa
obci¹¿a cudze prawo w³asno�ci nieruchomo�ci, przys³uguje za� w³a�ci-
cielowi nieruchomo�ci w³adn¹cej. S³u¿ebno�æ przesy³u obci¹¿a wpraw-
dzie cudze prawo w³asno�ci, ale na rzecz konkretnie wskazanego pod-
miotu, tj. przedsiêbiorcy, który to pomiot niekonieczne musi byæ
w³a�cicielem nieruchomo�ci, a tak¿e mo¿e byæ w³a�cicielem jednej lub
kilku nieruchomo�ci. W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e konsekwencj¹
takiej regulacji jest pewna specyfika dokonywania wpisu do ksiêgi wie-
czystej. Skoro w zakresie ustanowienia s³u¿ebno�ci przesy³u nie sposób
okre�liæ nieruchomo�ciw³adn¹cej, gdy¿uprawnionymjest konkretnyprzed-
siêbiorca, to niedopuszczalnym jest ujawnienie tre�ci uprawnienia wyni-
kaj¹cego ze s³u¿ebno�ci przesy³u w dziale I � Sp innej ksiêgi wieczystej.
Wpis s³u¿ebno�ci przesy³u ogranicza siê jedynie do ujawnienia tre�ci tego
prawa w dziale III � im ksiêgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomo�ci,
na której, zgodnie z tre�ci¹ s³u¿ebno�ci, uprawniony przedsiêbiorca mo¿e

4 Tak K.A. D a d a ñ s k a, T.A. F i l i p i a k,Kodeks cywilny. Komentarz, t. II:W³asno�æ
i inne prawa rzeczowe, LEX 2009.
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wznie�æ urz¹dzenia s³u¿¹ce do doprowadzenia lub odprowadzenia p³y-
nów, pary gazu, energii elektrycznej, a tak¿e inne urz¹dzenia podobne (art.
49 § 1 k.c.) oraz korzystaæ z tej nieruchomo�ci. Tre�æ art. 3051 k.c.
wprost okre�la tak¹ nieruchomo�æ jako nieruchomo�æ obci¹¿on¹. Ujaw-
nienie przedsiêbiorcy uprawnionego z tytu³u s³u¿ebno�ci przesy³u nastê-
puje w systemie informatycznym, wraz z wpisem tre�ci tego prawa w
dziale III-im, w podrubryce 3.4.4 � Inna osoba prawna, zgodnie z § 42
ust. 2 i § 46 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 20
sierpnia 2003 r. w sprawie zak³adania i prowadzenia ksi¹g wieczystych
w systemie informatycznym5.
Nale¿y jeszcze kilka uwag po�wiêciæ zdefiniowaniu podmiotu, który

jest przedsiêbiorc¹. Przedsiêbiorc¹ jest osoba fizyczna, osoba prawna
i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadz¹ca we
w³asnym imieniu dzia³alno�æ gospodarcz¹ lub zawodow¹ (art. 431 k.c.).
Przedsiêbiorcamusimieæ odpowiedni tytu³ prawnydokorzystania z gruntu,
na którym s¹ posadowione lubmaj¹ byæ posadowione instalacje orazmusi
mieæ prawo wej�cia na ten grunt w celu konserwacji tych urz¹dzeñ.
Przedmiotem dzia³alno�ci takiego podmiotu powinna byæ dzia³alno�æ
zwi¹zana z wykorzystaniem urz¹dzeñ przesy³owych. Ustanowienie s³u-
¿ebno�ci przesy³u jest mo¿liwe na rzecz takiego przedsiêbiorcy, który jest
w³a�cicielemurz¹dzeñ przesy³owych lub który zamierzawybudowaæ takie
urz¹dzenia. S³u¿ebno�æ przesy³u mo¿e zatem dotyczyæ urz¹dzeñ ju¿
istniej¹cych, jak te¿ urz¹dzeñ, które maj¹ byæ wybudowane w przysz³o-
�ci. Chodzi tutaj o pewne zabezpieczenie przedsiêbiorcy, a w szczegól-
no�ci jego planów co do realizacji inwestycji6.
Podmiotem, który mo¿e ustanowiæ s³u¿ebno�æ, jest w³a�ciciel (u¿yt-

kownik wieczysty) nieruchomo�ci, na której urz¹dzenia przesy³owe s¹
lub maj¹ byæ posadowione. Mo¿e to byæ osoba fizyczna, osoba prawna
b¹d� inny podmiot, o którym mowa w art. 331 § 1 k.c. Podmiot, który
ustanawia s³u¿ebno�æ na swoim gruncie nie musi mieæ statusu przedsiê-
biorcy.

5 Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1575 ze zm.
6 Podmiotem uprawnionym mo¿e byæ tak¿e gmina, je¿eli urz¹dzenia wodoci¹gowe

i kanalizacyjne s¹ jej w³asno�ci¹ i prowadzi ona dzia³alno�æ w zakresie zbiorowego zaopa-
trywania w wodê lub zbiorowego odprowadzania �cieków przez wyodrêbniony zak³ad
bud¿etowy. G. B i e n i e k, Urz¹dzenia przesy³owe..., s. 57.
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Jednocze�nie w oparciu o tre�æ art. 49 k.c. nale¿y zdefiniowaæ te
urz¹dzenia jako s³u¿¹ce do doprowadzenia lub odprowadzenia p³ynów,
pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urz¹dzenia podobne. Przepis
stanowi, ¿e nie nale¿¹ one do czê�ci sk³adowych nieruchomo�ci, je¿eli
wchodz¹ w sk³ad przedsiêbiorstwa. Jest to lex specialis w stosunku do
zasady superficies solo cedit 7.Kodeks cywilny nie definiuje pojêcia urz¹-
dzenia, st¹d te¿ nale¿y siêgn¹æ do ustaw szczególnych. Pomocne bêd¹
przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. � Prawo energetyczne8 oraz
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu �cieków9. Wprawdzie wskazane tam defi-
nicje nie wyczerpuj¹ pojêcia urz¹dzenia, to jednak mog¹ stanowiæ wska-
zówkê interpretacyjn¹10. I tak urz¹dzeniem w rozumieniu tych przepisów
jest urz¹dzenie techniczne stosowane w procesie energetycznym. Insta-
lacj¹ s¹ urz¹dzenia z uk³adami po³¹czeñ miêdzy nimi, sieci¹ s¹ po³¹czone
ze sob¹ i wspó³pracuj¹ce instalacje (art. 3 pkt 9, 10 i 11 pr. energ.).
W rozumieniu art. 49 § 1 k.c. urz¹dzeniem bêdzie ka¿de urz¹dzenie tech-
niczne, które s³u¿y do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary,
gazu pr¹du elektrycznego innych mediów11. Nie bêd¹ urz¹dzeniem
wszelkiego rodzaju przy³¹cza, �które stanowi¹ odcinek przewodu ³¹cz¹-
cego sieæ przedsiêbiorstwa dostarczaj¹cego media z wewnêtrzn¹ insta-
lacj¹ odbiorcy.� Przy³¹cze jest bowiem odrêbn¹ rzecz¹ ruchom¹ wcho-
dz¹c¹ w sk³ad sieci, stanowi¹c¹ w³asno�æ osoby, która ponios³a koszty
jego budowy. Pojêcie urz¹dzenia dotyczy tylko instalacji zewnêtrznej, nie
dotyczy urz¹dzeñ tworz¹cych tzw. instalacjê wewnêtrzn¹12. Urz¹dzenie
przesy³owe z chwil¹ przy³¹czenia do sieci przedsiêbiorstwa przestaje byæ
czê�ci¹ sk³adow¹ nieruchomo�ci, a staje siê sk³adnikiem przedsiêbior-

7 G. J ê d r e j e k, Roszczenia zwi¹zane z budow¹ urz¹dzeñ przesy³owych na cudzym
gruncie, Monitor Prawny 2009, nr 1, s. 26.

8 Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.
9 Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.
10 Tak TK w wyroku z dnia 7 listopada 2006 r., SK 42/05 (OTK-A 2006, nr 10, poz.

148).
11 Za takie urz¹dzenie mo¿e byæ uznana sieæ telewizji kablowej. Tak TK w wyroku

z dnia 7 listopada 2006 r., SK 42/05 (OTK-A2006, nr 10, poz. 148), a tak¿e SN w wyroku
z dnia 3 grudnia 1998 r., II CKN 216/98 (niepubl.).

12 Tak. G. B i e n i e k, Urz¹dzenia przesy³owe..., s. 13.
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stwa. Urz¹dzenie przesy³owe z chwil¹ przy³¹czenia do sieci przedsiêbior-
stwa przestaje byæ czê�ci¹ sk³adow¹ nieruchomo�ci i staje siê rzecz¹
ruchom¹13.
Osoba, która ponios³a koszty budowy tych urz¹dzeñ, jest ich w³a�ci-

cielem. Mo¿e ona ¿¹daæ, aby przedsiêbiorca, który przy³¹czy³ urz¹dzenia
do swojej sieci, naby³ ich w³asno�æ za odpowiednim wynagrodzeniem,
chyba ¿e w umowie strony postanowi³y inaczej. Z ¿¹daniem przeniesienia
w³asno�ci tych urz¹dzeñ mo¿e wyst¹piæ tak¿e przedsiêbiorca (art. 49
k.c.). Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e przepis art. 49 k.c. nie stanowi sa-
moistnej podstawy prawnej przej�cia urz¹dzeñ s³u¿¹cych do doprowa-
dzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, pr¹du elektrycznego oraz
innych podobnych urz¹dzeñ na w³asno�æ w³a�ciciela przedsiêbiorstwa
przez ich po³¹czenie z sieci¹ nale¿¹c¹ do tego przedsiêbiorstwa14. Tre�æ
tego przepisu wskazuje, ¿e samo pod³¹czenie urz¹dzeñ przesy³owych nie
wp³ywa na zmianê w³a�ciciela tych urz¹dzeñ. Nale¿y przyj¹æ, ¿e prze-
niesienie w³asno�ci tych urz¹dzeñ mo¿e nast¹piæ na podstawie szeroko
pojêtej czynno�ci cywilnoprawnej. Mo¿e to nast¹piæ na podstawie umo-
wy przeniesienia w³asno�ci odp³atnej lub nieodp³atnej, umowy o charak-
terze obligacyjnym, np. najmu, lub te¿ poprzez ustanowienie ograniczo-
nego prawa rzeczowego (u¿ytkowania, s³u¿ebno�ci przesy³u). Do czasu
zawarcia umowy w³a�ciciel przedsiêbiorstwa jest jedynie posiadaczem
przy³¹czonych urz¹dzeñ15. W razie odmowy zawarcia umowy, osobie,
która sfinansowa³a budowê urz¹dzeñ, przys³uguje roszczenie w stosunku
do przedsiêbiorcy o przeniesienie w³asno�ci. Samo pokrycie kosztów
budowy urz¹dzeñ nie jest wystarczaj¹ce do wyst¹pienia z roszczeniem
z art. 49 § 2 k.c. przeciwko przedsiêbiorcy.
Przedsiêbiorca mo¿e wyst¹piæ z roszczeniem, gdy koszty budowy

urz¹dzenia poniós³ on sam, ale tak¿e wtedy, gdy koszty te ponios³a inna
osoba ni¿ przedsiêbiorca i w³a�ciciel nieruchomo�ci, np. deweloper.
Przepis art. 49 k.c. wyznacza jedynie granice miêdzy czê�ci¹ sk³adow¹

przedsiêbiorstwa i czê�ci¹ sk³adow¹nieruchomo�ci, pozostawiaj¹c otwart¹
kwestiê sposobu uzyskania przez prowadz¹cego przedsiêbiorstwo tytu³u

13 Tam¿e, s. 24, 30, 45.
14 Tak SN w uchwale z dnia 8 marca 2006 r., III CZP 105/05 (OSN 2006, nr 10, poz.

159).
15 Tam¿e.
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prawnego do urz¹dzeñ, o których mowa w tym przepisie. Okre�lenie
�wchodzi w sk³ad przedsiêbiorstwa� oznacza przys³ugiwanie w³a�cicie-
lowi przedsiêbiorstwa w³asno�ci lub innych praw maj¹tkowych o cha-
rakterze rzeczowym lub obligacyjnym oraz ¿e prawa te nie mog¹ wynikaæ
z samych faktów, gdy¿ podstaw¹ ich nabycia musz¹ byæ okre�lone
zdarzenia prawne, a tylko wyj¹tkowo bezpo�rednia i wyra�na wola
ustawodawcy. Urz¹dzenia objête tre�ci¹ art. 49 k.c. nawet w chwili ich
fizycznego po³¹czenia z sieci¹ przedsiêbiorstwa � pozostaj¹ nadal czê�ci¹
nieruchomo�ci, na której je zbudowano, a w sk³ad przedsiêbiorstwa
wchodz¹ na podstawie zdarzeñ prawnych znanych prawu cywilnemu16.
Inaczej s¹dzi Trybuna³ Konstytucyjny, który stwierdzi³, ¿e z chwil¹

przy³¹czenia urz¹dzenia do sieci, która nale¿y do przedsiêbiorstwa lub
zak³adu, urz¹dzenia te przestaj¹ byæ czê�ci¹ sk³adow¹ nieruchomo�ci,
a staj¹ siê sk³adnikiemprzedsiêbiorstwa17.Tak te¿G.Bieniek, który uwa¿a,
¿e urz¹dzenia przesy³owe z chwil¹ przy³¹czenia do sieci przedsiêbiorstwa
przestaj¹ byæ czê�ci¹ sk³adow¹ nieruchomo�ci i staj¹ siê rzecz¹ ruchom¹18.
Przy ocenie w³asno�ci urz¹dzeñ przy³¹czonych do sieci przedsiêbior-

stwa przepisami w³a�ciwymi s¹ w szczególno�ci art. 49 i art. 191 k.c.
Objête art. 49 k.c. unormowanie zawiera wyj¹tek od zasady przewidzianej
w art. 47 § 2 k.c., ¿e czê�ci¹ sk³adow¹ rzeczy jest wszystko, co nie
mo¿e byæ od niej od³¹czone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przed-
miotu od³¹czonego. Przepis art. 49 k.c. zastrzega jednak, ¿e wskazane
urz¹dzenia powinny wchodziæ w sk³ad przedsiêbiorstwa lub zak³adu.
Przes³anka ta zostaje spe³niona z chwil¹ pod³¹czenia tych urz¹dzeñ do sieci
nale¿¹cej do przedsiêbiorstwa lub zak³adu. Urz¹dzenia te przestaj¹ byæ
czê�ci¹ sk³adow¹ nieruchomo�ci, na której zosta³y zbudowane, i nie
stanowi¹ na podstawie art. 191 k.c. w³asno�ci w³a�ciciela tej nierucho-
mo�ci. Z chwil¹ bowiem po³¹czenia ich w sposób trwa³y z przedsiêbior-
stwem w taki sposób, ¿e nie mog¹ byæ od niego od³¹czone bez uszko-
dzenia lub istotnej zmiany ca³o�ci albo przedmiotu od³¹czonego (art. 47
§ 2 i 3 k.c., staj¹ siê czê�ci¹ sk³adow¹ tego przedsiêbiorstwa19.

16 Z uzasadnienia uchwa³y SN III CZP 105/05 (OSN 2006, nr 10, poz. 159).
17 Wyrok TK z dnia 4 grudnia 1991 r., W 4/91 (OTK 1991, nr 1, poz. 22).
18 G. B i e n i e k, Urz¹dzenia przesy³owe..., s 24, 30, 45.
19 Tak SNwwyroku z dnia 8 marca 2005 r., IV CK 623/04 (Orzecznictwo w Sprawach

Gospodarczych 2005, nr 11, poz. 128, s. 16).
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Skoro s³u¿ebno�æ przesy³u nie jest ustanawiana na korzy�æ nierucho-
mo�ci w³adn¹cej, nie mo¿na jej przypisaæ, ¿e jest ustanawiana w celu
zwiêkszenia u¿yteczno�ci nieruchomo�ci w³adn¹cej lub jej oznaczonej
czê�ci (art. 285 § 2 k.c.). Raczej nale¿a³oby za³o¿yæ, ¿e ustanowienie
s³u¿ebno�ci przesy³u ma na celu umo¿liwienie korzystania z urz¹dzeñ
stanowi¹cych w³asno�æ przedsiêbiorcy dla zapewnienia prawid³owej
dzia³alno�ci przedsiêbiorcy zwi¹zanej z eksploatacj¹ owych urz¹dzeñ.
Natomiast nie jest celem ustanowienia s³u¿ebno�ci przesy³u zapewnienie
korzy�ci przedsiêbiorcy ani te¿ zapewnienie wygody przedsiêbiorcy czy
te¿ zaspokojenie jego potrzeb estetycznych20. St¹d te¿ mo¿na wniosko-
waæ, ¿e konstrukcja s³u¿ebno�ci przesy³u jest zbli¿ona do s³u¿ebno�ci
osobistych, choæ ustawodawca nakazuje stosowaæ odpowiednio przepisy
o s³u¿ebno�ciach gruntowych. Za tym, ¿e s³u¿ebno�æ jest zbli¿ona kon-
strukcyjnie do s³u¿ebno�ci osobistych, przemawia równie¿ to, ¿e s³u¿eb-
no�æ przesy³u wygasa najpó�niej wraz z zakoñczeniem likwidacji przed-
siêbiorstwa (art. 3053 § 2 k.p.c.).
Przedmiotem s³u¿ebno�ci przesy³u jest nieruchomo�æ gruntowa,

budynkowa lub lokalowa, na której s¹ lub maj¹ byæ posadowione urz¹-
dzenia przesy³owe przedsiêbiorcy.

1. Powstanie s³u¿ebno�ci

Podobnie jak w przypadku s³u¿ebno�ci innego rodzaju, �ród³em s³u-
¿ebno�ci przesy³u jest umowa zawierana miêdzy w³a�cicielem nierucho-
mo�ci obci¹¿onej i przedsiêbiorc¹. Ponadto s³u¿ebno�æ przesy³u mo¿na
nabyæ na podstawie zasiedzenia i orzeczenia s¹dowego. Powstaje jednak
zagadnienie, czy s³u¿ebno�æ gruntow¹ mo¿na nabyæ w drodze decyzji
administracyjnej. S³u¿ebno�æ przesy³u nie powstaje ex lege, jako ¿e nie
funkcjonuje w obowi¹zuj¹cym porz¹dku prawnym ¿aden przepis rangi
ustawowej, którynak³ada³byobci¹¿enieokre�lonychnieruchomo�ci z uwagi
na ich po³o¿enie czy te¿ w wyniku wykonania obowi¹zków na³o¿onych
przez prawo.

20 Tak te¿ w odniesieniu do nieruchomo�ci gruntowych S. R u d n i c k i, S¹siedztwo
nieruchomo�ci, Kraków 1998, s. 100.
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2. Umowne ustanowienie s³u¿ebno�ci przesy³u

Umowa ustanowienia s³u¿ebno�ci jest konsensualn¹, kauzaln¹, zobo-
wi¹zuj¹co-rozporz¹dzaj¹c¹ czynno�ci¹ prawn¹. Powstanie s³u¿ebno�ci
nastêpuje solo consensu z chwil¹ zawarcia umowy.
Wpis do ksiêgi wieczystej nie ma charakteru konstytutywnego, jest

jedynie deklaratoryjny, co oznacza, ¿e do powstania s³u¿ebno�ci nie jest
konieczny wpis do ksiêgi wieczystej. Wpis do ksiêgi wieczystej jest
po¿¹dany w celu unikniêcia skutków rêkojmi wiary publicznej ksi¹g
wieczystych (art. 5-6 u.k.w.h.), która chroni nabywcê nieruchomo�ci
w razie niezgodno�ci miêdzy stanem prawnym nieruchomo�ci ujawnio-
nym w ksiêdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym.
Ustanowienie s³u¿ebno�ci gruntowej nastêpuje przez zawarcie umowy

miêdzy przedsiêbiorc¹ i w³a�cicielem nieruchomo�ci obci¹¿onej. O�wiad-
czenie w³a�ciciela nieruchomo�ci obci¹¿onej powinno zostaæ z³o¿one pod
rygorem niewa¿no�ci w formie aktu notarialnego (art. 245 § 2 k.c.).
O�wiadczenie przedsiêbiorcy mo¿e byæ z³o¿one w dowolnej formie. Nie
ulega w¹tpliwo�ci, ¿e ustanowienia s³u¿ebno�ci przesy³u mo¿e dokonaæ
równie¿ u¿ytkownik wieczysty nieruchomo�ci gruntowej. U¿ytkownik
wieczysty mo¿e w granicach okre�lonych przez ustawy i zasady wspó³-
¿ycia spo³ecznego oraz umowê o oddanie gruntu w u¿ytkowanie wie-
czyste rozporz¹dzaæ swoimprawem(art. 233k.c.).Nale¿y jednakpamiêtaæ,
¿e s³u¿ebno�æ przesy³u ustanowiona przez u¿ytkownika wieczystego
obci¹¿a urz¹dzenie posadowione na gruncie oddanym w wieczyste u¿yt-
kowanie, którego w³asno�æ nale¿y do przedsiêbiorcy, a nie do u¿ytkow-
nika wieczystego. Zobowi¹zanie siê do ustanowienia s³u¿ebno�ci przesy³u
powinno nast¹piæ w formie aktu notarialnego.
Powstaje pytanie, czy z chwil¹ wyga�niêcia wieczystego u¿ytkowania

wygasa ustanowiona na tym prawie s³u¿ebno�æ przesy³u (art. 241 k.c.).
Na tym tle powstaje szersze pytanie, czy przepis art. 3053 § 2 k.c. jest
przepisem szczególnym w stosunku do art. 241 k.c. Nale¿y stwierdziæ,
¿e przepis art. 3053 § 2 k.p.c. nie wy³¹cza stosowania art. 241 k.c.,
a zatem nie wy³¹cza ogólnych regu³ wyga�niêcia s³u¿ebno�ci ustanowio-
nych na wieczystym u¿ytkowaniu, które maj¹ odpowiednio zastosowanie
do s³u¿ebno�ci przesy³u. Tak wiêc s³u¿ebno�æ przesy³u wygasa nie tylko
w przypadku zakoñczenia likwidacji przedsiêbiorstwa, ale tak¿e w przy-
padku wyga�niêcia wieczystego u¿ytkowania.
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Powstaje pytanie, czy jest mo¿liwe ustanowienie s³u¿ebno�ci przesy³u
na nieruchomo�ci bêd¹cej przedmiotem wspó³w³asno�ci lub wspó³u¿yt-
kowania wieczystego. Na to pytanie nale¿y udzieliæ odpowiedzi pozytyw-
nej, jednak doustanowienia s³u¿ebno�ci bêdziewówczas potrzebne zgodne
o�wiadczenie woli wszystkich wspó³w³a�cicieli (wspó³u¿ytkowników
wieczystych) nieruchomo�ci. Nie mo¿e s³u¿ebno�æ przesy³u obci¹¿yæ
udzia³u21 lub czê�ci udzia³u we wspó³w³asno�ci (wspó³u¿ytkowaniu
wieczystym)22.
Wumowie o ustanowienie s³u¿ebno�ci przesy³u strony okre�laj¹ przede

wszystkim tre�æ ustanowionego prawa. Przepis art. 3051 k.c. daje jedynie
ogóln¹ wskazówkê co tre�ci tego prawa, ¿e ma ono polegaæ na tym, i¿
przedsiêbiorca mo¿e korzystaæ w oznaczonym zakresie z nieruchomo�ci
obci¹¿onej, zgodnie z przeznaczeniem tych urz¹dzeñ. Umowa zatem
powinna doprecyzowaæ, na czym ma polegaæ owo korzystanie, a tak¿e
wyznaczyæ zakres tego korzystania. Nawet je�li o�wiadczenie o ustano-
wieniu s³u¿ebno�ci przesy³u sk³ada jedynie w³a�ciciel nieruchomo�ci
obci¹¿onej, to nastêpuje w istocie uzgodnienie woli stron, przy zwolnieniu
przedsiêbiorcy od sk³adania o�wiadczenia w formie aktu notarialnego.
W przypadku braku zgody w³a�ciciela nieruchomo�ci, przedsiêbiorca

mo¿e ¿¹daæ ustanowienia tego prawa za odpowiednim wynagrodzeniem
(art. 3052 k.c.).
Wobec s³u¿ebno�ci przesy³u znajduj¹ zastosowanie odpowiednio prze-

pisy o s³u¿ebno�ciach gruntowych (art. 3054 k.c.), dlatego bez w¹tpienia
nale¿y przyj¹æ, ¿e s³u¿ebno�æ przesy³u mo¿na ustanowiæ pod warunkiem
lub z zastrze¿eniem terminu (art. 245 § 2 zd. 1 k.c. w zw. z art. 3054
k.c.).
Zastrze¿enie warunku polega na uzale¿nieniu skutków ustanowienia

s³u¿ebno�ci od zdarzenia przysz³ego i niepewnego. Ustanowienie s³u¿eb-
no�ci mo¿e nast¹piæ pod warunkiem rozwi¹zuj¹cym (tzn. ziszczenie siê
warunku powoduje wyga�niêcie skutków czynno�ci prawnej) lub pod
warunkiem zawieszaj¹cym (tzn. wskutek ziszczenia siê warunku powsta-

21 Tak w odniesieniu do s³u¿ebno�ci gruntowych B. B l a d o w s k i, A. G o l a, S³u¿eb-
no�ci gruntowe i osobiste, Warszawa 1998, s. 13.

22 R. C z a r n e c k i, Powstanie, pozostanie w mocy, zmiana oraz wyga�niêcie s³u¿eb-
no�ci gruntowej i osobistej, Palestra 1969, nr 4, s. 32.
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je skutek prawny czynno�ci prawnej). Nie ma w¹tpliwo�ci co do wpisu
s³u¿ebno�ci ustanowionej pod warunkiem rozwi¹zuj¹cym, bowiem zisz-
czenie siê warunku rozwi¹zuj¹cego powoduje, ¿e skutki ustanowienia
czynno�ci prawnej wygasaj¹. Powstaje jednak pytanie, czy wyga�niêcie
skutków prawnych s³u¿ebno�ci wskutek ziszczenia siê warunku rozwi¹-
zuj¹cego stanowi podstawê do wykre�lenia z ksiêgi wieczystej. Z chwil¹
spe³nienia siê warunku o�wiadczenie woli o ustanowieniu s³u¿ebno�ci
staje siê bezskuteczne ex nunc. Ziszczenie siê warunku rozwi¹zuj¹cego
powoduje, ¿e s³u¿ebno�æ wygasa. Wyga�niêcie s³u¿ebno�ci stanowi
przyczynê wykre�lenia s³u¿ebno�ci, tyle tylko, ¿e nale¿a³oby siê zastano-
wiæ, jaki dokument bêdzie podstaw¹ wykre�lenia z ksiêgi wieczystej.
Z pewno�ci¹ bêdzie to dokument, z tre�ci którego wynika spe³nienie siê
warunku w formie pisemnej z podpisami notarialnie po�wiadczonymi,
je¿eli przepisy szczególne nie przewiduj¹ innej formy dokumentu (art. 31
ust. 1 u.k.w.h.). Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e wykre�lenie wpisu nast¹pi na
wniosek z³o¿ony przez osobê zainteresowan¹23.

3. Zasiedzenie

Niew¹tpliwie nabycie s³u¿ebno�ci przesy³u mo¿e nast¹piæ w wyniku
zasiedzenia. Znajduje tutaj odpowiednie zastosowanie przepis art. 292 k.c.,
który stanowi, ¿e s³u¿ebno�æ gruntowa mo¿e byæ nabyta przez zasiedze-
nie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwa³ego i widocznego
urz¹dzenia. Przepisy o nabyciu w³asno�ci nieruchomo�ci przez zasiedze-
nie stosuje siê odpowiednio (art. 292 zd 2 k.c.). Tak te¿ S¹d Najwy¿szy
w postanowieniu z dnia 10 lipca 2008 r.24 stwierdzi³, ¿e je�li w drodze
umownej mo¿na ustanowiæ s³u¿ebno�æ gruntow¹ o tre�ci odpowiadaj¹cej
s³u¿ebno�ci przesy³u, to dopuszczalne jest nabycie tej s³u¿ebno�ciwdrodze
zasiedzenia. Nawet przed ustawowym uregulowaniem s³u¿ebno�ci prze-
sy³u mo¿liwe by³o nabycie w drodze zasiedzenia s³u¿ebno�ci odpowia-
daj¹cej tre�ci s³u¿ebno�ci przesy³u na rzecz przedsiêbiorstwa25.

23 Szerzej o skutkach ustanowienia warunkuA.M a z i a r z,Wpis i wykre�lenie s³u¿eb-
no�ci w ksiêdze wieczystej, Przegl¹d Prawa Handlowego 2010, nr 2, s. 45 i nast.

24 III CSK 73/08 (LEX nr 461735).
25 Uchwa³a SN z dnia 7 pa�dziernika 2008 r., III CZP 89/08 (LEX nr 458125), wyrok

SN z 12 grudnia 2008 r., II CSK 389/08 (LEX 484715).
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ZdaniemJ.M.Kondkabieg terminu zasiedzenia rozpoczyna siê dopiero
z chwil¹ wej�cia w ¿ycie nowelizacji26. Przes³ank¹ zasiedzenia jest nie-
przerwane posiadanie s³u¿ebno�ci w rozumieniu art. 352 § 2 k.c. Posia-
danie s³u¿ebno�ci polega na faktycznym korzystaniu z cudzej nierucho-
mo�ciwzakresieodpowiadaj¹cymtre�ci s³u¿ebno�ci, z tym¿edoposiadania
s³u¿ebno�ci stosuje siê odpowiednio przepisy o posiadaniu rzeczy. S¹d
Najwy¿szy w postanowieniu z dnia 5 czerwca 2009 r.27 podkre�li³ jednak,
¿e posiadania prowadz¹cego do nabycia s³u¿ebno�ci gruntowej przez
zasiedzenie nie nale¿y uto¿samiaæ z posiadaniem prowadz¹cym do naby-
cia przez zasiedzenie w³asno�ci nieruchomo�ci. Przy ocenie posiadania
prowadz¹cego do zasiedzenia s³u¿ebno�ci gruntowej chodzi o faktyczne
korzystanie z gruntu w takim zakresie i w taki sposób, w jaki czyni³aby
to osoba, której przys³uguje s³u¿ebno�æ, za� w³adanie w zakresie s³u¿eb-
no�ci gruntowej kwalifikuje siê, zgodnie z art. 336 k.c., jako posiadanie
zale¿ne.
Istot¹ zasiedzenia s³u¿ebno�ci przesy³u jest posiadanie trwa³ego i wi-

docznego urz¹dzenia. Chodzi o posiadanie przez podmiot bêd¹cy przed-
siêbiorc¹urz¹dzenia przesy³owegoposadowionegonanieruchomo�ci, która
bêdzie nieruchomo�ci¹ obci¹¿on¹. Musi byæ to urz¹dzenie trwa³e i wi-
doczne, czyli takie, które jest efektem �wiadomego, aktywnego dzia³ania
ludzkiego, a tak¿e dodatkowomusi to byæ urz¹dzenie przesy³owe, a zatem
s³u¿¹ce do przesy³u mediów; energii, gazu, wody, ciep³a itp. Korzystanie
powinno odpowiadaæ tre�ci s³u¿ebno�ci gruntowej, jednak powinno byæ
zgodne z przeznaczeniem tego urz¹dzenia. Nale¿y dodaæ, ¿e urz¹dzenie
nie musi byæ trwale z gruntem zwi¹zane, jako ¿e stanowi przedmiot
w³asno�ci przedsiêbiorcy.

4. Orzeczenie s¹du

Ustanowienie s³u¿ebno�ci przesy³u mo¿e nast¹piæ tak¿e w drodze
orzeczenia s¹dowego, tj. postanowienia s¹du o charakterze prawotwór-
czym. Do ustanowienia s³u¿ebno�ci przesy³u maj¹ odpowiednie zastoso-
wanie przepisy dotycz¹ce ustanowienia drogi koniecznej (art. 626 § 1

26 J.M. K o n d e k, S³u¿ebno�æ przesy³u . Nowe ograniczone prawo rzeczowe, Przegl¹d
S¹dowy 2009, nr 3, s. 27.

27 I CSK 392/08 (LEX nr 578032).
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k.p.c.). Przymusowe ustanowienie s³u¿ebno�ci bêdzie mieæ zastosowanie
wówczas, gdy nie jest mo¿liwe ustanowienie w drodze umowy. Je¿eli
w³a�ciciel nieruchomo�ci odmawia zawarcia umowy o ustanowienie
s³u¿ebno�ci przesy³u, a jest ona konieczna dla w³a�ciwego korzystania
z urz¹dzeñ przesy³owych, przedsiêbiorca mo¿e ¿¹daæ odpowiedniego
wynagrodzenia w zamian za ustanowienie s³u¿ebno�ci przesy³u (art. 3052
§1 k.c.). Takie roszczenie przys³uguje tak¿e w³a�cicielowi nieruchomo�ci.
Je¿eli przedsiêbiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie s³u¿eb-
no�ci przesy³u, a jest ona konieczna do korzystania z urz¹dzeñ przesy-
³owych, w³a�ciciel nieruchomo�ci mo¿e ¿¹daæ odpowiedniego wynagro-
dzenia za ustanowienie s³u¿ebno�ci przesy³u. W przypadku ustanowienia
drogi koniecznej nale¿y braæ pod uwagê interes obu nieruchomo�ci �
obci¹¿onej i w³adn¹cej. W przypadku przymusowego ustanowienia s³u-
¿ebno�ci przesy³u brak jest regulacji, która nakazywa³aby ustanowienie
s³u¿ebno�ci przesy³u, bior¹c pod uwagê interes spo³eczny i gospodarczy
nieruchomo�ci obci¹¿onej, a tak¿e przedsiêbiorcy. St¹d te¿ istotny jest
postulat zmierzaj¹cy do dokonania pewnych zmian legislacyjnych, które
mia³yby na wzglêdzie, ¿e uszczerbek ze zmniejszenia u¿yteczno�ci nie-
ruchomo�ci obci¹¿onej nie mo¿e byæ nadmierny i przewy¿szaæ korzy�ci,
jakie p³yn¹ z ustanowienia s³u¿ebno�ci przesy³u28.

5. Decyzja administracyjna

Powstanie s³u¿ebno�ci w drodze decyzji administracyjnej jest kwesti¹
dyskusyjn¹. Jakkolwiek powstanie s³u¿ebno�ci gruntowych na podstawie
decyzji administracyjnej jest mo¿liwe, to jednak poszczególne przypadki
powstania s³u¿ebno�ci reguluj¹ przepisyprawaadministracyjnego,w szcze-
gólno�ci art. 112 u.g.n.29 i art. 120 u.g.n. Nie ma natomiast przepisów
o charakterze administracyjnym, które przewidywa³yby powstanie na
podstawie decyzji administracyjnej s³u¿ebno�ci przesy³u. Przyjmuj¹c, ¿e
s³u¿ebno�æ przesy³u nie jest rodzajem s³u¿ebno�ci gruntowej, a stanowi
odrêbny rodzaj s³u¿ebno�ci uregulowanych w kodeksie cywilnym, na-

28 Tak te¿ SN w odniesieniu do s³u¿ebno�ci gruntowych w wyroku z dnia 20 lutego
1985 r., III CRN 364/85 (OSNCP 1985, nr 12, poz. 198).

29 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz.U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603).
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le¿a³oby oczekiwaæ szczególnych przepisów administracyjnych, które
wyra�nie wskazywa³yby rodzaj decyzji administracyjnej, która stanowi-
³aby �ród³o s³u¿ebno�ci przesy³u, oraz organ w³a�ciwy do jej wydania.

6. Tre�æ s³u¿ebno�ci przesy³u

Tre�æ s³u¿ebno�ci przesy³u zosta³a w sposób wyra�ny okre�lona
w przepisie art. 3051 k.c. i polega na tym, ¿e przedsiêbiorca mo¿e ko-
rzystaæ w oznaczonym zakresie z nieruchomo�ci obci¹¿onej zgodnie
z przeznaczeniem urz¹dzeñ przesy³owych. Urz¹dzenia te mog¹ byæ po-
sadowione na gruncie lub wybudowane przez przedsiêbiorcê.
W umowie strony mog¹ szczegó³owo okre�liæ sposób wykonywania

s³u¿ebno�ci przesy³u, ale prawo przedsiêbiorcy do korzystania z nieru-
chomo�ci nie mo¿e polegaæ do dokonywaniu innych czynno�ci poza
korzystaniem z urz¹dzeñ przesy³owych. Jest to s³u¿ebno�æ o charakterze
czynnym. Warto jeszcze podkre�liæ, ¿e ustawodawca nie wskaza³, i¿
s³u¿ebno�æ przesy³u ma byæ ustanowiona w celu zwiêkszenia u¿ytecz-
no�ci nieruchomo�ci w³adn¹cej, byæ mo¿e z tego powodu, ¿e s³u¿ebno�æ
przesy³u jest ustanawiana na rzecz przedsiêbiorcy. Wydaje siê jednak
konieczne uzupe³nienie tej regulacji poprzez wskazanie celu ustanawiania
s³u¿ebno�ci przesy³u tak, aby ograniczyæ mo¿liwo�æ ustanawiania s³u¿eb-
no�ci w ka¿dym celu30. Nale¿y w tym miejscu wskazaæ, ¿e celem
ustanowienia s³u¿ebno�ci mo¿e byæ zwiêkszenie u¿yteczno�ci przedsiê-
biorstwa. Tre�æ s³u¿ebno�ci przesy³u zatem mo¿e polegaæ tylko na
korzystaniu z urz¹dzeñ s³u¿¹cych do doprowadzania lub odprowadzania
pary gazu, energii elektrycznej i innych podobnych urz¹dzeñ (art. 49 § 1
k.c.) oraz korzystaniu z nieruchomo�ci zgodnie z przeznaczeniem tych
urz¹dzeñ, za� w³a�ciciel nieruchomo�ci obci¹¿onej musi ten stan rzeczy
tolerowaæ. Skonkretyzowanie tre�ci i zakresu s³u¿ebno�ci nastêpuje przy
ustanowieniu tego prawa. Zakres s³u¿ebno�ci przesy³u oznacza siê tak¿e
wed³ug zasad wspó³¿ycia spo³ecznego przy uwzglêdnieniu zwyczajów
miejscowych. (art. 287 k.c. w zw. z art. 3054 k.c.). Na grunt s³u¿ebno�ci
przesy³u nale¿y przenie�æ postulat, ¿e s³u¿ebno�æ powinna byæ wykony-
wana w taki sposób, ¿eby jak najmniej utrudnia³a korzystanie z nierucho-

30 Tak J.M. K o n d e k, S³u¿ebno�æ..., s. 23.
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mo�ci obci¹¿onej (art. 288 k.c. w zw. z art. 3054 k.c.). Nale¿y tak¿e
przyj¹æ, ¿e w³a�cicielowi nieruchomo�ci obci¹¿onej przys³uguje ochrona
przed nadmiernymi niedogodno�ciami wynikaj¹cymi z wykonywania
s³u¿ebno�ci przesy³u. Nie mo¿e przedsiêbiorca wykonywaæ s³u¿ebno�ci
wed³ug swojej wygody, powinien za� minimalizowaæ uszczerbek i nie-
dogodno�ci w³a�ciciela nieruchomo�ci obci¹¿onej. W tym przedmiocie
w³a�cicielowi nieruchomo�ci obci¹¿onej s³u¿y roszczenie negatoryjne
o zakazanie dzia³añ sprzecznych z zakresem s³u¿ebno�ci (art. 222 § 2
k.c.). S³u¿ebno�æ przesy³u musi byæ wykonywana przez przedsiêbiorcê,
nie mo¿e tej s³u¿ebno�ci wykonywaæ inny podmiot.
Wyga�niêcie s³u¿ebno�ci przesy³u nastêpuje na skutek:
1) zrzeczenia siê prawa (art. 246 § 1 k.c. w zw. z art. 3054 k.c.).

Przedsiêbiorca mo¿e zrzec siê s³u¿ebno�ci, sk³adaj¹c o�wiadczenie w³a-
�cicielowi nieruchomo�ci obci¹¿onej. Do wyga�niêcia s³u¿ebno�ci po-
trzebne jest wykre�lenie z ksiêgi wieczystej (art. 246 § 2 k.c.). Zrzeczenie
siê prawa nie wymaga formy szczególnej, jedynie dla potrzeb wykre�lenia
z ksiêgi wieczystej niezbêdne jest sporz¹dzenie dokumentu z podpisem
notarialnie po�wiadczonym (art. 31 ust. 1 u.k.w.h.);
2) konfuzji, tj. wówczas, gdy przedsiêbiorca nabêdzie w³asno�æ nie-

ruchomo�ci obci¹¿onej (art. 247 k.c.);
3) ziszczenia siê warunku rozwi¹zuj¹cego lub ziszczenia siê terminu

koñcowego, je�li s³u¿ebno�æ zosta³a ustanowiona pod warunkiem lub
z zastrze¿eniem terminu.
Uprawomocnienie siê postanowienia o przys¹dzeniu w³asno�ci nie

powoduje wyga�niêcia s³u¿ebno�ci przesy³u (art. 1000 § 2 k.p.c.). Jest
to wyj¹tek od ogólnej zasady, ¿e prawomocne postanowienie o przys¹-
dzeniu w³asno�ci powoduje, ¿e wygasaj¹ wszelkie prawa ci¹¿¹ce na
nieruchomo�ci. S³u¿ebno�æ przesy³u pozostaje w mocy w przypadku
sprzeda¿y egzekucyjnej art. 313 ust. 3 prawa upad³o�ciowego i napraw-
czego.
S³u¿ebno�æ gruntowawygasa ex lege na skutek niewykonywania przez

lat dziesiêæ (art. 293 § 1 k.c.). Powstaje pytanie, czy przepis art. 3053
§ 2 k.c. jest przepisem szczególnym do art. 293 § 1 k.c. i przewiduje
mo¿liwo�æ wyga�niêcia s³u¿ebno�ci przesy³u tylko w jednym wypadku,
a to wraz z zakoñczeniem likwidacji przedsiêbiorstwa, czy te¿ art. 293
§ 1 k.c. w zw. z art. 3054 k.c. znajduje odpowiednie zastosowanie do
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s³u¿ebno�ci przesy³u. Wydaje siê, ¿e na to pytanie nale¿y udzieliæ odpo-
wiedzi twierdz¹cej. Je�li zatemprzedsiêbiorcaniewykonuje swojegoprawa,
w³a�ciciel nieruchomo�ci obci¹¿onej mo¿e wyst¹piæ do s¹du o stwier-
dzenie, ¿e s³u¿ebno�æ wygas³a (art. 189 k.p.c.). Nale¿y bowiem przyj¹æ,
¿e d³ugotrwa³y stan niewykonywania s³u¿ebno�ci przesy³u oznacza, i¿
s³u¿ebno�æ sta³a siê zbêdna. Wyga�niêcie s³u¿ebno�ci przesy³u nastêpuje,
je�li przedsiêbiorca przez lat dziesiêæ nie korzysta w oznaczonym zakresie
z urz¹dzeñ przesy³owych posadowionych na gruncie nieruchomo�ci
obci¹¿onej lub je�liwogólewbrewobowi¹zkowiniewzniós³ takichurz¹dzeñ
na gruncie. Na w³a�cicielu nieruchomo�ci obci¹¿onej spoczywa ciê¿ar
udowodnienia tego faktu.
Wyga�niêcie s³u¿ebno�ci przesy³u nastêpuje tak¿e wraz z zakoñcze-

niem likwidacji przedsiêbiorstwa (art. 3053 § 2 k.c.). Powstaje zatem
pytanie, co nale¿y rozumieæ pod pojêciem likwidacji przedsiêbiorstwa.
System prawny zna jedynie pojêcie likwidacji przedsiêbiorcy, natomiast
nie definiuje pojêcia likwidacji przedsiêbiorstwa, co nie oznacza koñca
istnienia przedsiêbiorstwa. Nale¿y zatem przyj¹æ, ¿e s³u¿ebno�æ wygasa
wtedy, gdyprzestaje istnieæprzedsiêbiorstwo, któregou¿yteczno�æ zwiêksza
s³u¿ebno�æ przesy³u31. Po wyga�niêciu s³u¿ebno�ci przesy³u na przedsiê-
biorcy ci¹¿y obowi¹zek usuniêcia urz¹dzeñ utrudniaj¹cych korzystanie
z nieruchomo�ci. Je¿eli powodowa³oby to nadmierne trudno�ci lub kosz-
ty, przedsiêbiorca jest obowi¹zany do naprawienia wynik³ej st¹d szkody
(art. 3053 § 3 k.c.).
Nale¿y jeszcze zwróciæ uwagê na tre�æ art. 290 § 2 k.c., który stanowi,

¿e w razie podzia³u nieruchomo�ci obci¹¿onej s³u¿ebno�æ utrzymuje siê
w mocy na czê�ciach utworzonych przez podzia³. Je¿eli jednak wyko-
nywanie s³u¿ebno�ci ogranicza siê do jednej lub kilku z nich, w³a�ciciel
pozosta³ych czê�ci mo¿e ¿¹daæ ich zwolnienia od s³u¿ebno�ci (art. 290
§ 2 in fine k.c.). Przepis ten ma zastosowanie tak¿e do s³u¿ebno�ci
przesy³u i nale¿y przyj¹æ, ¿e je�li urz¹dzenia przesy³owe s¹ posadowione
tylko na jednej z czê�ci powsta³ej przez podzia³ i dla prawid³owego
korzystania z nich nie s¹ potrzebne pozosta³e czê�ci powsta³e z podzia³u,

31 Tam¿e, s. 30.
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to w³a�ciciel tych czê�ci mo¿e ¿¹daæ zwolnienia od s³u¿ebno�ci przesy³u
w trybie art. 290 § 2 k.c. w zw. z art. 3054 k.c.
Powstaje pytanie, czyw³a�ciciel nieruchomo�ci obci¹¿onejmo¿e ¿¹daæ

zwolnienia spod s³u¿ebno�ci przesy³u nieruchomo�ci, je�liwskutek zmiany
stosunków sta³a siê dla niego szczególnie uci¹¿liwa, a nie jest konieczna
dla przedsiêbiorcy (art. 285 § 2 k.c.). Przepis ten znajduje zastosowanie
tak¿e do s³u¿ebno�ci przesy³u. Ustawodawca przyznaje zatem w³a�cicie-
lowi nieruchomo�ci obci¹¿onej roszczenie o zniesienie s³u¿ebno�ci. Prze-
s³ank¹ tego zniesienia jest szczególna uci¹¿liwo�æ s³u¿ebno�ci dla w³a�ci-
ciela nieruchomo�ci obci¹¿onej, która nast¹pi³awskutek zmiany stosunków.
Ocena, ¿e s³u¿ebno�æ przesy³u jest szczególnie uci¹¿liwa, nastêpuje przy
uwzglêdnieniu spo³eczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomo�ci
obci¹¿onej. Dotyczy to zmiany stosunków w sferze gospodarczej. Drug¹
przes³ank¹ jest stwierdzenie, ¿e s³u¿ebno�æ nie jest konieczna dla prawi-
d³owego funkcjonowania przedsiêbiorcy. Zniesienie s³u¿ebno�ci nastêpuje
za wynagrodzeniem na rzecz przedsiêbiorcy.
Poprzez art. 3054 kodeks cywilny stanowi, ¿e do s³u¿ebno�ci przesy³u

ma zastosowanie art. 295 k.c., st¹d te¿ w³a�ciciel nieruchomo�ci obci¹-
¿onej mo¿e ¿¹daæ zniesienia s³u¿ebno�ci bez wynagrodzenia, je�li utraci³a
wszelkie znaczenie dla przedsiêbiorcy. To rozwi¹zanie ma zastosowanie
tylko wówczas, gdy s³u¿ebno�æ przesy³u sta³a siê bezu¿yteczna dla
przedsiêbiorcy.


