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Zasiedzenie s³u¿ebno�ci przesy³u

Kilka lat temu w doktrynie toczy³a siê o¿ywiona dyskusja na temat
mo¿liwo�ci ustanowienia s³u¿ebno�ci gruntowej polegaj¹cej na utrzymy-
waniu na gruncie urz¹dzeñ przesy³owych, której istotnym punktem by³o
podjêcie przez S¹d Najwy¿szy prze³omowej uchwa³y z dnia 17 stycznia
2003 r.1, przes¹dzaj¹cej omo¿liwo�ci ustanowienia s³u¿ebno�ci gruntowej
tego typu. Czê�æ doktryny przyjête przez S¹d Najwy¿szy precedensowe
rozwi¹zania dotycz¹ce uregulowania stanówprawnych urz¹dzeñ przesy³o-
wych przyjê³a z aprobat¹2, wskazuj¹c, ¿e stanowi¹ one przyk³ad elastycz-
no�ci i dostosowywania siê wyk³adni przepisów prawa do nowych realiów
spo³ecznych i gospodarczych. Nie sposób nie zgodziæ siê z tak¹ ocen¹,
jednak nale¿y równie¿ spojrzeæ na ten problem z punktu widzenia ogól-
nych za³o¿eñ systemu prawnego, co w pewnych sytuacjach mo¿e pro-
wadziæ do nieco krytycznych wniosków. W szczególno�ci, o ile dopusz-
czenie ustanowienia s³u¿ebno�ci gruntowej nie powodowa³o skutków
w¹tpliwych z punktu widzenia aksjologicznego, o tyle dopuszczenie
zasiedzenia s³u¿ebno�ci, bêd¹ce naturaln¹ konsekwencj¹ przyjêcia, ¿e
s³u¿ebno�æ tego typu mo¿e w ogóle powstaæ, budziæ mo¿e pewne
w¹tpliwo�ci natury aksjologicznej, jak równie¿ kontrowersje natury ju-
rydycznej.

1 Uchwa³a SN z dnia 17 stycznia 2003 r., III CZP 79/02 (Rejent 2003, nr 3, s. 122).
2 W szczególno�ci G. B i e n i e k, Glosa do uchwa³y SN z dnia 17 stycznia 2003 r.,

III CZP 79/02, Rejent 2003, nr 3, s. 139.
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Omówienie problematyki zasiedzenia s³u¿ebno�ci przesy³u i s³u¿ebno-
�ci gruntowej polegaj¹cej na korzystaniu z urz¹dzeñ przesy³owych nie
mo¿e mieæ miejsca bez zwrócenia uwagi na pewne niebezpieczeñstwa
i w¹tpliwo�ci, które odnosz¹ siê do szerszego problemu dynamicznej
wyk³adni przepisów o zasiedzeniu. Wydaje siê, ¿e wraz z niew¹tpliw¹
korzy�ci¹ dla obrotu prawnego, jak¹ jest przyspieszenie kwestii uregu-
lowania stanów prawnych urz¹dzeñ przesy³owych, nowa wyk³adnia
przepisówo s³u¿ebno�ciach gruntowychprzynios³a ze sob¹ równie¿ pewne
zagro¿enia, któremog¹ sk³aniaæ do szerszej refleksji na temat roliwyk³adni
w polskim systemie prawnym oraz kontrowersji, jakie mog¹ ³¹czyæ siê
z jej nag³¹ i nieprzewidywaln¹ zmian¹. Sposób rozwi¹zania niew¹tpliwie
istotnych kwestii gospodarczych przy pomocy dynamicznej wyk³adni
przepisów prawa jest okazj¹ do szerszego spojrzenia na problematykê
pewnych zagro¿eñ, jakie mog¹ wi¹zaæ siê z dynamiczn¹ wyk³adni¹
przepisów, w tym w szczególno�ci przepisów, których sens opiera siê
na wprowadzeniu okre�lonych skutków prawnych w zwi¹zku z zdarze-
niami, które mia³y miejsce w przesz³o�ci. S¹dzê, ¿e zwrócenie uwagi na
pewne argumenty natury konstytucyjnej, niepodnoszone do tej pory
w dyskusji,mo¿e okazaæ siê przydatne na etapie kszta³towania siê praktyki
i orzecznictwa w sprawach dotycz¹cych regulacji stanów prawnych
urz¹dzeñ przesy³owych posadowionych na cudzych gruntach.

1. Skrócony rys historyczny problemu

Przepisy dotycz¹ce s³u¿ebno�ci przesy³u wesz³y w ¿ycie ju¿ przesz³o
trzy lata temu3 i wydawaæ by siê mog³o, ¿e problemy zwi¹zane z regulacj¹
stanów prawnych urz¹dzeñ przesy³owych posadowionych na cudzych
gruntach zostan¹ rozwi¹zane. Problem niezwykle donios³y spo³ecznie,
w szczególno�ci po 1989 r., nie by³ przez d³ugi czas regulowany.W latach
50-tych i 60-tych, a tak¿e w okresie pó�niejszym, gdy prowadzono akcje
elektryfikacyjne, bardzo czêsto nie planowano prowadzenia linii energe-
tycznych oraz innych sieci z uwzglêdnieniem uregulowania uprawnieñ

3 Zmiany wprowadzono ustaw¹ z dnia 30 maja 2008 r., o zmianie ustawy � Kodeks
cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r., nr 116, poz. 731), która wesz³a
w ¿ycie z dniem 3 sierpnia 2008 r.
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natury cywilnoprawnej do utrzymywania na cudzych gruntach urz¹dzeñ
przesy³owych. Stan taki nie budzi³ pocz¹tkowo wiêkszego sprzeciwu �
spo³eczeñstwu zale¿a³o na rozwoju infrastruktury, ceny nieruchomo�ci
by³y relatywnie niskie, ówczesne procedury administracyjne nie gwaran-
towa³y równie¿ nale¿ytej ochrony praw w³a�cicieli, zatem panowa³o
powszechne przekonanie o konieczno�ci akceptacji istniej¹cego stanu
rzeczy. Sytuacja diametralnie zmieni³a siê po 1989 r., kiedy to ceny
nieruchomo�ci wzros³y, a przedsiêbiorstwa energetyczne sta³y siê pod-
miotami skomercjalizowanymi, prowadz¹cymi dzia³alno�æ o charakterze
zarobkowym.Czêsto linie energetyczne zosta³y posadowione bez uwzglêd-
nienia konfiguracji terenu i planowanej zabudowy, tak¿e stanu w³asno-
�ciowego, który pozostawa³ obojêtny na etapie akcji elektryfikacyjnych.
W wielu przypadkach (w szczególno�ci dotyczy to linii energetycznych)
posadowienie s³upa elektrycznego lub istnienie na dzia³ce innych urz¹dzeñ
ogranicza w istotny sposób zabudowê � nie tylko z uwagi na zajêcie
terenu, ale równie¿ z uwagi na konieczno�æ zachowania odpowiednich
odleg³o�ci od przewodów elektrycznych. W ten sposób wiele terenów
zosta³o trwale pozbawionych lub ograniczonych wmo¿liwo�ci zabudowy
z niew¹tpliw¹ szkod¹ dlaw³a�cicieli, którzy czêsto nigdy nie dostali ¿adnej
rekompensaty materialnej za ograniczenie ich prawa w³asno�ci.
Przepisy o s³u¿ebno�ci przesy³u zosta³y wprowadzone w 2008 r. �

wesz³y w ¿ycie z dniem 3 sierpnia 2008 r. W kodeksie cywilnym nie
wprowadzono instytucji s³u¿ebno�ci bêd¹cej odpowiednikiem obecnej
s³u¿ebno�ci przesy³u � instytucja zbli¿ona � s³u¿ebno�æ ustanawiana na
rzecz w³a�ciciela zak³adu przemys³owego istnia³a natomiast w dawnym
prawie rzeczowym (art. 175 pr. rzecz.). Wprowadzaj¹c w 1965 r. now¹
kodyfikacjê, ustawodawca �wiadomie zrezygnowa³ z inkorporowania tej
instytucji do nowego kodeksu. Po wej�ciu w ¿ycie kodeksu cywilnego
kluczowe znaczenie dla uregulowania kwestii budowy na cudzych grun-
tach urz¹dzeñ przesy³owych mia³y przepisy administracyjne, dotycz¹ce
wyw³aszczenia. Przepisy te, a w zasadzie ich kolejne wersje, obowi¹zuj¹
do tej pory, w�ród nich szczególn¹ rolê odgrywa art. 124 ustawy o go-
spodarce nieruchomo�ciami4. Przepis art. 124u.g.n. pozwala jednak jedynie

4 W doktrynie jest sporne, czy przepis art. 124 u.g.n. mo¿e byæ podstaw¹ ustanowienia
s³u¿ebno�ci � przeciwko takiej interpretacji opowiadali siê E. G n i e w e k,Kodeks cywilny,
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na uregulowanie kwestii pozyskania uprawnieñ do budowy urz¹dzeñ na
etapie planowania i budowy (warunkiem s¹ ustalenia planu o realizacji na
danym terenie celu publicznego lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego5) � nie mo¿e znale�æ zastosowania na pó�niejszych etapach6.
Mimo istnienia przepisów administracyjnych do budowy urz¹dzeñ prze-
sy³owych dochodzi³o niekiedy bez zachowania procedur prawnych �
budowa czêsto nie by³a poprzedzona wyw³aszczeniem, w efekcie czego
wobecnej sytuacji urz¹dzenia znajduj¹ siê na gruncie bez tytu³u prawnego.
Sytuacja faktyczna, wzrastaj¹ca �wiadomo�æ prawna spo³eczeñstwa

i brak regulacji prawnej otwar³y drogêw³a�cicielom dzia³ek do kierowania
roszczeñ w stosunku do zak³adów przesy³owych, w oparciu o opisane
stany faktyczne.Wskrajnychprzypadkachw³a�cicielemogli ¿¹daæusuniêcia
urz¹dzeñ z gruntu na podstawie art. 222 § 2 k.c., a w niektórych przy-
padkach istnia³a równie¿ mo¿liwo�æ ¿¹dania wykupu gruntu na podstawie
art. 231 § 2 k.c., gdy wybudowany zosta³ budynek lub inne urz¹dzenie.
Niezale¿nie od ¿¹dania usuniêcia urz¹dzeñ, które mog³o byæ zatrzymane
zarzutem nadu¿ycia prawa podmiotowego, w³a�ciciel móg³ formu³owaæ
roszczenia uzupe³niaj¹ce (art. 224 § 2 k.c. lub 225 k.c.) skargê nega-
toryjn¹7.
Je¿eli strony zdecydowa³y siê na polubowne za³atwienie kwestii

korzystania z gruntu przez przedsiêbiorstwo przesy³owe, mo¿liwe by³o
zawarcie umowy dzier¿awy, ustanowienie prawa u¿ytkowania. Prawa te
nie zapewnia³y jednak¿e przedsiêbiorcom trwa³ego uprawnienia do korzy-
stania z gruntu. Najwiêksz¹ wad¹ umowy dzier¿awy jest mo¿liwo�æ jej
wypowiedzenia oraz oparcie na stosunku obligacyjnym skutecznym inter
partes. U¿ytkowanie, jako ograniczone prawo rzeczowe, jest natomiast
prawem niezbywalnym. ¯adne z tych praw nie odpowiada równie¿ do

ksiêga druga: W³asno�æ i inne prawa rzeczowe, Kraków 2001, s. 128 oraz M. D r e l a,
Rozwa¿ania nad art. 124 u.g.n., Rejent 2002, nr 4, s. 44.

5WyrokWSAwWarszawie z dnia 9 grudnia 2008 r., I SA/Wa 1486/2008 (LexPolonica
nr 2043755); wyrok NSAz dnia 3 lipca 2008 r., I OSK 88/2008 (LexPolonica nr 1996957).

6 Wyrok NSA z dnia 18 marca 2005 r., OSK 1216/2004 (LexPolonica nr 2127448).
7 A. N o w a k - F a r, A. G i l, Korzystanie przez przedsiêbiorstwa ciep³ownicze z sieci

i urz¹dzeñ przesy³u energii cieplnej usytuowanych na cudzych gruntach, Prawo Spó³ek
1999, nr 7-8, s. 78-79; R. T r z a s k o w s k i, Korzystanie przez przedsiêbiorstwa energe-
tyczne z cudzych nieruchomo�ci, cz. II, Rejent 2003, nr 12, s. 141.
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koñca opisanej potrzebie gospodarczej. Z kolei s³u¿ebno�æ osobista, która,
wydawa³oby siê, jest stosunkiem prawnym odpowiadaj¹cym omawianej
potrzebie gospodarczej, nie mo¿e byæ ustanowiona na rzecz osoby praw-
nej, któr¹ to z regu³y formê prawn¹ maj¹ zak³ady energetyczne, wodo-
ci¹gowe i inne, oraz jest równie¿ prawem niezbywalnym.

2. Uchwa³a S¹du Najwy¿szego w przedmiocie s³u¿ebno�ci
gruntowej polegaj¹cej na korzystaniu z urz¹dzeñ przesy³owych

Prze³omowymmomentem na drodze do regulacji s³u¿ebno�ci przesy³u
by³ niew¹tpliwie rok 2003, kiedy to SN wyda³ uchwa³ê z dnia 17 stycznia
2003 r.8, w której dopu�ci³ ustanowienie s³u¿ebno�ci gruntowej polega-
j¹cej na prawie utrzymywania na obci¹¿onej nieruchomo�ci linii elektro-
energetycznej. S¹d Najwy¿szy dopu�ci³ ustanowienie takiej s³u¿ebno�ci
w drodze umownej, wskazuj¹c jednocze�nie, ¿e okoliczno�æ, i¿ bli¿ej
nieokre�lona nieruchomo�æ w³adn¹ca wchodzi w sk³ad przedsiêbiorstwa
przesy³owego, nie uniemo¿liwia ustanowienia s³u¿ebno�ci gruntowej.
Uchwa³a SN wywo³a³a dyskusjê w doktrynie. Zwolennikiem rozwi¹zania
SN by³ G. Bieniek9, który argumentowa³ s³uszno�æ decyzji s¹du wzglê-
dami funkcjonalnymi i celowo�ciowymi, wskazuj¹c na rozwój infrastruk-
tury i techniki, który nie zosta³ uwzglêdniony w obowi¹zuj¹cych wów-
czas przepisach prawa, a potrzeba gospodarcza, której dotyczy s³u¿ebno�æ,
nie by³a uwzglêdniana przez ustawodawcê. Stanowisko SN znalaz³o po-
twierdzenie w kilku nastêpnych orzeczeniach, a tak¿e popar³ je K. Ste-
faniuk10, wskazuj¹c, ¿e niew¹tpliwie s³u¿ebno�æ s³u¿y pewnej nierucho-
mo�ci w³adn¹cej, znajduj¹cej siê w obrêbie przedsiêbiorstwa. Przeciwko
stanowisku SN wypowiedzia³ siê E. Gniewek11, wskazuj¹c, ¿e S¹d
Najwy¿szy, uzasadniaj¹c decyzjê, zastosowa³ ukryt¹ analogiê, próbuj¹c

8 Uchwa³a SN z dnia 17 stycznia 2003 r., III CZP 79/02 (OSNC 2003, nr 11, poz.
142).

9 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 3, s. 130-139.

10 J. I g n a t o w i c z, K. S t e f a n i u k, Prawo rzeczowe, Warszawa 2006, s. 227.
11 E. G n i e w e k, Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 17 stycznia 2003 r.,

III CZP 79/02 (opublikowanej w: Rejent 2003, nr 3, z glos¹ G. Bieñka), Rejent 2003,
nr 5, s. 149.
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doszukaæ siê w przedsiêbiorstwie przesy³owym nieruchomo�ci w³adn¹-
cej. Zdaniem E. Gniewka nieruchomo�ci takiej brak, a umieszczenie sieci
energetycznej zwiêksza u¿yteczno�æ przedsiêbiorstwa przesy³owego, a nie
jakiejkolwiek nieruchomo�ci. Przedsiêbiorstwa przesy³owe dysponuj¹
wieloma nieruchomo�ciami i ciê¿ko sprecyzowaæ, o jak¹ nieruchomo�æ
chodzi � stacjê trafo, siedzibê, inny zak³ad. W pó�niejszych orzeczeniach
S¹d Najwy¿szy jeszcze bardziej zliberalizowa³ swoje stanowisko, wska-
zuj¹c, ¿e nie jest konieczne wskazywanie konkretnej nieruchomo�ci
w³adn¹cej, na rzecz której ustanawiana jest s³u¿ebno�æ12.
Osobi�cie przychylam siê do pogl¹du E. Gniewka i uwa¿am, ¿e

wyk³adniaS¹duNajwy¿szego stanowiprzyk³adwyk³adni twórczej, z ukryt¹
analogi¹, od której SN próbowa³ siê jednak¿e odci¹æ, wskazuj¹c na ist-
nienie nieruchomo�ci w³adn¹cej w obrêbie przedsiêbiorstwa przesy³owe-
go. Przeciwko koncepcji zezwalaj¹cej na ustanowienie s³u¿ebno�ci grun-
towej przytoczyæ mo¿na nastêpuj¹ce argumenty: 1) ograniczenie analogii
przy kreowaniu uprawnieñ rzeczowych, 2) niespe³nienie przes³anek z art.
285 k.c. � brak nieruchomo�ci w³adn¹cej.
Dokonana przez S¹d Najwy¿szy wyk³adnia przepisu stanowi ukryt¹

analogiê, gdy¿ w istocie mo¿liwo�æ umieszczenia na gruncie urz¹dzeñ
przesy³owych s³u¿y przedsiêbiorstwu jako ca³o�ci, a nie okre�lonej nie-
ruchomo�ci. W sk³ad jednego przedsiêbiorstwa mo¿e wchodziæ wiele
nieruchomo�ci � stacji trafo i innych sk³adnikówsieci, i nie sposóbwskazaæ,
¿e jedna konkretna nieruchomo�æ �korzysta� z sieci energetycznej.
Pomiêdzy elementami sieci, nieruchomo�ciami zachodz¹ zale¿no�ci typo-
we dla sk³adników przedsiêbiorstwa, a nie dla stanów faktycznych
opisanych w rozdziale dotycz¹cym s³u¿ebno�ci gruntowych.
Analogiê, jako metodê wyk³adni, mo¿na wykorzystaæ w przypadku

istnienia luki w systemie prawnym. W moim przekonaniu brak przepisu
umo¿liwiaj¹cego ustanowienie s³u¿ebno�ci przesy³u w 2003 roku by³
wy³¹cznie luk¹ ocenn¹, w szczególno�ci z perspektywy przedsiêbiorców.
W doktrynie i orzecznictwie niekiedy przypomina siê, ¿e uprzednio, na
gruncie prawa rzeczowego, istnia³ przepis art. 175 pr. rzecz. umo¿liwia-
j¹cy ustanowienie s³u¿ebno�ci na rzecz ka¿doczesnego w³a�ciciela przed-

12 Wyrok SN z dnia 12 grudnia 2008 r., II CSK 389/2008 (LexPolonica nr 1981730).
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siêbiorstwa przesy³owego. Przepis ten jednak celowo pominiêto przy
kodyfikacji, co mo¿e wskazywaæ na fakt, ¿e zamiarem ustawodawcy
by³o jego usuniêcie i wykorzystanie do uregulowania tej kwestii innych
przepisów. W tym przypadku ustawodawca �wiadomie czy te¿ wrêcz
celowo nie uregulowa³ konkretnej kwestii, nie mamy do czynienia z luk¹
konstrukcyjn¹, lecz z tzw. regulacj¹ negatywn¹13. Istnia³y stosowneprzepisy
administracyjne, z których mog³y korzystaæ zak³ady przesy³owe, bêd¹ce
wówczas przedsiêbiorstwami pañstwowymi. Skoro z przepisów takich,
maj¹c je do dyspozycji, nie korzysta³y, dzia³a³y na w³asne ryzyko i szkodê.
Nawet w sytuacji, gdy po latach pojawi³a siê kwestia nieuregulowanych
praw do urz¹dzeñ przesy³owych posadowionych na cudzych gruntach,
istnia³y, i istniej¹ nadal, stosunki prawne, w ramach których mo¿na by³o
uregulowaæ sposób korzystania z takich urz¹dzeñ.
Okoliczno�æ, ¿e stosunki prawnedzier¿awyczyu¿ytkowanianiew pe³ni

przystawa³y do realiów gospodarczych, nie oznacza wcale, ¿e nie mog³y
byæ wykorzystane. Rozbudowywana od lat 90-tych infrastruktura sieci
komórkowych zosta³a wybudowana w oparciu o istniej¹ce przepisy
prawne, bez konieczno�ci tworzenia nowych, specyficznych, regulacji.
Struktura prawna sieci przeka�ników najczê�ciej opiera siê na u¿ytkowa-
niu, dzier¿awie lub po prostu nabyciu prawa w³asno�ci do gruntów. Skoro
w tej bran¿y uda³o siê stworzyæ sieæ w oparciu o istniej¹ce przepisy
prawa, by³o to równie¿ mo¿liwe w przypadku innych przedsiêbiorstw.
Wad¹ u¿ytkowania jest jego niezbywalno�æ, zatem w wypadku zbycia
przedsiêbiorstwa powsta³aby konieczno�æ ustanowienia nowego prawa
u¿ytkowania na rzecz nowego w³a�ciciela. Zbycie zak³adu przesy³owego
ma jednak miejsce niezwykle rzadko � bardzo czêsto s¹ to spó³ki prawa
handlowego i najczê�ciej dochodzi do zbycia udzia³ów lub akcji lub
przekszta³ceñ podmiotowych, rzadko do zbycia przedsiêbiorstwa jako
zorganizowanego kompleksu sk³adników materialnych i niematerialnych.
Ryzyko zmiany osoby w³a�ciciela mo¿na by natomiast ograniczyæ wpi-
sem do ksiêgi wieczystej. W moim przekonaniu nie istnia³a zatem luka
prawna, a jedynie istniej¹ce przepisy nie by³y do koñca dogodne dla
przedsiêbiorstw przesy³owych, co wskazuje raczej, ¿e istniej¹ca luka by³a
luk¹ ocenn¹.

13 L. M o r a w s k i, Zasady wyk³adni prawa, Toruñ 2010, s. 237.
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W uzasadnieniach orzeczeñ potwierdzaj¹cych mo¿liwo�æ ustanowie-
nia s³u¿ebno�ci gruntowej polegaj¹cej na utrzymywaniu urz¹dzeñ prze-
sy³owych bardzo czêsto powo³ywany jest przyk³ad analogicznego sto-
sowania przepisów o s³u¿ebno�ci gruntowej do doprowadzenia linii
energetycznej do dzia³ki nieposiadaj¹cej dostêpu do sieci14. Nale¿y mieæ
na uwadze, ¿e stosowana w tym wypadku analogia mia³a zastosowanie
dla zapewnienia indywidualnego dostêpu do sieci � np. w zakresie przy-
³¹czy15.Wydaje siê, ¿e w przeciwieñstwie do obecnie stosowanej analogii,
w opisanych przypadkach analogiczne stosowanie przepisów by³o i jest
nadal uzasadnione. W oparciu o s³u¿ebno�æ w³a�ciciel nieruchomo�ci
w³adn¹cej mo¿e przeprowadziæ przez nieruchomo�æ s³u¿ebn¹ liniê ener-
getyczn¹ celempod³¹czenia do sieciw³asnej nieruchomo�ci. Istniejew tym
przypadku nieruchomo�æ w³adn¹ca i nieruchomo�æ obci¹¿ona � obie znaj-
duj¹ siê w bezpo�rednim s¹siedztwie, zatem nie ma podstaw, ¿eby nie
zastosowaæ przepisów o s³u¿ebno�ci. Ustanowienie s³u¿ebno�ci tego typu
mie�ci³o siê w dyspozycji art. 285 k.c., nie by³o konieczne stosowanie
¿adnej analogii, konieczne by³o natomiast siêgniêcie do analogii w przy-
padku art. 145 k.c., który odwo³ywa³ siê do �dostêpu do drogi publicz-
nej�, a zatem nie obejmowa³ wprost stanów faktycznych zwi¹zanych
z przy³¹czeniem do sieci. Stosowanie analogii z art. 145 k.c. mia³o zatem
miejsce w przypadku oporu ze strony s¹siadów, kiedy to dopuszczano
stosowanie przepisów o drodze koniecznej, przyjmuj¹c w drodze analogii,
¿e sieæ przesy³owa (energetyczna, kanalizacyjna) stanowi odpowiednik
drogi publicznej. Odwo³ywanie siê do tego argumentu pomocniczego
natury historycznej nie ma wiêkszego znaczenia dla obrony argumentacji,
¿e mo¿liwe jest ustanowienie s³u¿ebno�ci utrzymywania urz¹dzeñ prze-
sy³owych jako s³u¿ebno�ci gruntowej � obie sytuacje dotycz¹ innych
podmiotów i innych stanów faktycznych.
Reasumuj¹c,wydaje siê, ¿eS¹dNajwy¿szy,dostrzegaj¹c istotn¹potrzebê

gospodarcz¹, dokona³ wyk³adni przepisów, któr¹ okre�liæ mo¿na jako

14 Postanowienie SN z dnia 31 grudnia 1962 r., II CR 1002/62 (OSPiKA 1964, nr 5,
poz. 91); uchwa³a SN z dnia 3 czerwca 1965 r., III CO 34/65 (OSNCP 1966, nr 7-8, poz.
109); uchwa³a SN z dnia 30 sierpnia 1991 r., III CZP 73/91 (OSNCP 1992, nr 4, poz.
53); w doktrynie: A. K u b a s, Ustanowienie s³u¿ebno�ci drogi koniecznej, Nowe Prawo
1966, nr 3 s. 344.

15 S. R u d n i c k i, S¹siedztwo nieruchomo�ci, Kraków 1999, s. 42-43.
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wyk³adniê twórcz¹. W oparciu o lukê ocenn¹ formu³owano liczne po-
stulaty de lege ferenda, które zakoñczy³y siê uchwaleniem odpowiedniej
regulacji.Wcze�niej jednak dosz³o do zmiany orzecznictwa S¹duNajwy¿-
szego. Analogia, jak¹ zastosowa³ w istocie SN w sferze prawa rzeczo-
wego, gdzie obowi¹zuje zasada numerus clausus praw rzeczowych, winna
byæ stosowana niezwykle ostro¿nie. Nie kwestionuj¹c praktyki, która
zmierza we wskazanym uchwa³¹ z dnia 17 stycznia 2003 r. kierunku,
nale¿y wskazaæ, ¿e sposób wyk³adni móg³ okazaæ siê do�æ zaskakuj¹cy.
Istnia³o wiele wariantów rozwi¹zania kwestii regulacji stanów prawnych
� mo¿liwa by³a zmiana przepisów o u¿ytkowaniu, o s³u¿ebno�ciach
osobistych, mo¿liwe by³o wykreowanie nowego ograniczonego prawa
rzeczowego s³u¿¹cego tej konkretnie potrzebie gospodarczej. Rozwi¹za-
nie, które przyjêto wskutek takiej wyk³adni, by³o rozwi¹zaniem tymcza-
sowym, maj¹cym funkcjonowaæ do czasu uchwalenia stosownej regulacji.
Twórcza wyk³adnia, maj¹ca s³u¿yæ rozwi¹zaniu pewnych problemów, do
czasu uchwalenia stosownej regulacji sta³a siê jednak �ród³em pewnego
problemu sprowadzaj¹cego siê do ustalenia, czy mo¿na nadal stosowaæ
przepisy o s³u¿ebno�ciach gruntowych w przyjêty uchwa³¹ z dnia 17
stycznia 2003 r. sposób.
Abstrahuj¹c od faktu, ¿e ustanawianie s³u¿ebno�ci gruntowych od-

powiadaj¹cych tre�ci¹ obecnej s³u¿ebno�ci przesy³u by³o w¹tpliwym
z punktu widzenia teoretycznego rozwi¹zaniem, uwa¿am, ¿e obecnie nie
ma mo¿liwo�ci ustanowienia s³u¿ebno�ci gruntowej odpowiadaj¹cej s³u-
¿ebno�ci przesy³u. Skoro luka prawna, która zdaniem SN istnia³a, zosta³a
usuniêta poprzez wprowadzenie nowych przepisów reguluj¹cych s³u¿eb-
no�æ przesy³u, brak jakiegokolwiek uzasadnienia dla mo¿liwo�ci analo-
gicznego stosowania art. 285 k.c. w obecnym stanie prawnym. Nawet
broni¹c argumentu, ¿e wyk³adnia przepisów o s³u¿ebno�ci gruntowej nie
opiera³a siê o analogiê, do tych samych wniosków mo¿na doj�æ stosuj¹c
zasadê lex specialis derogat legi generali, wspart¹ zasad¹ lex posteriori
derogat legi priori. Skoro ustawodawca zdecydowa³ siê na szczególne
uregulowanie, przepis ogólny nie ma zastosowania. Z zakresu zastoso-
wania przepisu art. 285 k.c. od dnia 3 sierpnia 2008 r. nale¿y zatem
wy³¹czyæ przypadki obejmuj¹ce urz¹dzenia przesy³owe.
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3.Zasiedzenie s³u¿ebno�ci gruntowejpolegaj¹cejnakorzystaniu
z urz¹dzeñ przesy³owych

Kolejnym istotnym momentem w rozwoju kierunku orzecznictwa na
temat regulacji stanów prawnych urz¹dzeñ przesy³owych by³o dopusz-
czenie przez S¹d Najwy¿szy mo¿liwo�ci zasiedzenia s³u¿ebno�ci grun-
towej polegaj¹cej na utrzymywaniu urz¹dzeñ przesy³owych, co nale¿y
uznaæ za naturaln¹ i logiczn¹ konsekwencjê dopuszczenia ustanowienia
tego typu s³u¿ebno�ci w drodze umownej. Przes³ankami nabycia s³u¿eb-
no�ci w drodze zasiedzenia s¹ korzystanie z nieruchomo�ci w zakresie
odpowiadaj¹cym s³u¿ebno�ci gruntowej (tzw. posiadanie s³u¿ebno�ci),
istnienie trwa³ych i widocznych urz¹dzeñ pochodz¹cych od posiadacza
oraz up³yw czasu. W wyroku z dnia 31 maja 2006 r.16 wskazano, ¿e
przedsiêbiorstwo pañstwowe mo¿e nabyæ s³u¿ebno�æ gruntow¹ przez
zasiedzenie, gdy zwiêksza ono u¿yteczno�æ nieruchomo�ci nale¿¹cej do
niego, a nie jest absolutnie konieczna dla funkcjonowania przedsiêbior-
stwa. Wyrok dotyczy³ jednak sprawy o bezumowne korzystanie z nie-
ruchomo�ci i S¹d nie stwierdzi³ zasiedzenia w konkretnej sprawie.
W postanowieniu SN z dnia 8 wrze�nia 2006 r.17, gdzie wskazano, ¿e
s³u¿ebno�æ mo¿e s³u¿yæ zwiêkszeniu u¿yteczno�ci przedsiêbiorstwa,
a przez to zwiêkszeniu u¿yteczno�ci nieruchomo�ci wchodz¹cej w jego
sk³ad, S¹d przychyli³ siê do koncepcji zasiedzenia s³u¿ebno�ci gruntowej
na rzecz przedsiêbiorstwa energetycznego. W postanowieniu podkre�lo-
no, ¿e mo¿e istnieæ s³u¿ebno�æ na rzecz przedsiêbiorcy, która nie zwiêksza
u¿yteczno�ci ¿adnej konkretnej nieruchomo�ci � s³u¿ebno�æ zwiêksza
u¿yteczno�æ przedsiêbiorstwa, a tym samym po�rednio zwiêksza u¿y-
teczno�æ wchodz¹cych w sk³ad przedsiêbiorstwa nieruchomo�ci. S¹d
odwo³a³ siê przy tym do uchwa³y SN z dnia 17 stycznia 2003 r., III CZP
79/2002, wskazuj¹c, ¿e skoro dopuszczalne jest ustanowienie s³u¿ebno�ci
na rzecz przedsiêbiorcy, dopuszczalne jest równie¿ nabycie jej w drodze
zasiedzenia.W postanowieniu z dnia 4 pa�dziernika 2006 r.18 SNwskaza³,

16 Wyrok SN z dnia 31 maja 2006 r., IV CSK 149/2005 (Gazeta Prawna 2006, nr 108,
s. 26).

17 Postanowienie SN z dnia 8 wrze�nia 2006 r., II CSK 112/2006 (Monitor Prawniczy
2006, nr 19, s. 1016).

18 Postanowienie SNzdnia 4 pa�dziernika 2006 r., II CSK119/2006 (Monitor Prawniczy
2006, nr 21, s. 1129).
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¿e jest mo¿liwe nabycie w drodze zasiedzenia s³u¿ebno�ci polegaj¹cej na
korzystaniu z posadowionych na nieruchomo�ci trwa³ych i widocznych
urz¹dzeñ elektrycznych, potwierdzaj¹c tym samym obrany kierunek
orzecznictwa.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e spo�ród ograniczonych praw rzeczowych

jedynie s³u¿ebno�æ gruntowa mo¿e zostaæ nabyta w drodze zasiedzenia.
Koncepcja S¹du Najwy¿szego polegaj¹ca na dopuszczeniu istnienia s³u-
¿ebno�ci gruntowej podobnej w swej istocie do s³u¿ebno�ci osobistej lub
s³u¿ebno�ci z nieobowi¹zuj¹cego art. 175 pr. rzecz. (s³u¿¹cej de facto
przedsiêbiorcy, a nie konkretnej nieruchomo�ci), nie tylko umo¿liwi³a jej
nabycie osobomprawnym(którymi s¹ zak³ady energetyczne i innepodobne
przedsiêbiorstwa)19, ale równie¿ otwar³a drogê do nabycia przez przed-
siêbiorstwa przesy³owe s³u¿ebno�ci gruntowych w drodze zasiedzenia,
co stanowi³o odpowied� na potrzebê regulacji stanów prawnych urz¹dzeñ
przesy³owych.
Po wej�ciu w ¿ycie regulacji dotycz¹cej s³u¿ebno�ci przesy³u orzecz-

nictwo S¹du Najwy¿szego w przedmiocie dopuszczalno�ci zasiedzenia
s³u¿ebno�ci gruntowej odpowiadaj¹cej tre�ci¹ s³u¿ebno�ci przesy³u ewo-
luowa³o w jeszcze bardziej liberalnym kierunku. W uchwale z dnia 7
pa�dziernika 2008 r., III CZP89/200820, SN poszed³ o krok dalej i zrówna³
ze sob¹ oba rodzaje s³u¿ebno�ci, wskazuj¹c, ¿e nie jest konieczne,
w przypadku ustanawiania s³u¿ebno�ci gruntowej polegaj¹cej na utrzy-
mywaniu urz¹dzeñ przesy³owych, wskazywanie nieruchomo�ci w³adn¹-
cej. Wydaje siê, ¿e koncepcja zrównania obu typów s³u¿ebno�ci, w tym
zrównania prawa do tej pory istniej¹cego z nowo wprowadzonym, mo¿e
budziæ powa¿ne zastrze¿enia. S³u¿ebno�æ gruntowa jest ustanawiana na
rzecz ka¿doczesnego w³a�ciciela okre�lonej nieruchomo�ci w³adn¹cej.
Uznaj¹c, ¿e jej wskazanie nie jest konieczne, S¹d Najwy¿szy os³abi³ swój
wcze�niejszy argument, ¿e mo¿liwe jest ustanowienie s³u¿ebno�ci grun-
towej na rzecz nieruchomo�ci wchodz¹cej w sk³ad przedsiêbiorstwa,

19 S³u¿ebno�æ osobista, ustanawiana na rzecz konkretnego przedsiêbiorcy nie mo¿e
zostaæ ustanowiona na rzecz osoby prawnej.

20 Uchwa³a SN z dnia 7 pa�dziernika 2008 r., III CZP 89/2008 (LexPolonica
nr 1953621).
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która tow istocie �korzysta� ze s³u¿ebno�ci. Skoronieruchomo�ciw³adn¹cej
nie trzeba wskazywaæ, s³u¿ebno�æ staje siê de facto s³u¿ebno�ci¹ osobist¹,
której nie mo¿na nabyæ w drodze zasiedzenia. Uzasadnienie S¹du Naj-
wy¿szego poddano zasadnej krytyce21, wskazuj¹c, ¿e po³¹czenie obu ro-
dzajów s³u¿ebno�ci mo¿e naruszaæ wyra¿on¹ w art. 244 k.c. zasadê
numerus clausus ograniczonych praw rzeczowych. Pominiêcie wskazy-
wania nieruchomo�ci w³adn¹cej zbli¿a s³u¿ebno�æ gruntow¹ do instytucji
s³u¿ebno�ci przesy³u, która przed 2008 r. nie istnia³a w systemie praw-
nym. Orzeczenie zaburza kodeksowy podzia³ s³u¿ebno�ci na gruntowe,
osobiste i s³u¿ebno�ci przesy³u, zatemdozaprezentowanej koncepcji nale¿y
odnie�æ siê krytycznie.
Analizuj¹c kwestie zasiedzenia s³u¿ebno�ci gruntowej polegaj¹cej na

utrzymywaniu na gruncie urz¹dzeñ przesy³owych, nale¿y wskazaæ, ¿e
brak przepisu zabezpieczaj¹cego interes przedsiêbiorcy w wypadku zby-
cia nieruchomo�ci przed wpisaniem s³u¿ebno�ci do ksiêgi wieczystej. Po
dacie nabycia s³u¿ebno�ciw drodze zasiedzenia, przed stwierdzeniem tego
faktuwdrodzepostanowieniadanygruntmóg³ zmieniæw³a�ciciela.W takiej
sytuacji nowy nabywca, dzia³aj¹c w zaufaniu do tre�ci ksiêgi wieczystej,
nabywa grunt wolny od obci¹¿eñ. Brak bowiem przepisu analogicznego
do art. 7 pkt. 5 u.k.w.h., wskazuj¹cego, ¿e nabycie w ramach rêkojmi
wiary publicznej ksi¹g wieczystych nie jest skuteczne wzglêdem s³u¿eb-
no�ci przesy³u. Przepis ten ma charakter wyj¹tku od generalnej zasady
ochrony nabywcy, zatem nie powinien byæ interpretowany rozszerzaj¹co.
W przypadku zasiedzenia s³u¿ebno�ci nale¿y zwróciæ uwagê na uni-

wersalny dla wszystkich typów s³u¿ebno�ci problem zasiedzenia przeciw-
ko kilku wspó³w³a�cicielom gruntu. Mo¿e zdarzyæ siê sytuacja, w której
przepisy nie pozwol¹ na zasiedzenie wzglêdem jednego ze wspó³w³a�ci-
cieli � na przyk³ad wspó³w³a�ciciel bêdzie ma³oletni, co bêdzie wstrzy-
mywaæ termin zasiedzenia. Nie jest mo¿liwe obci¹¿enie s³u¿ebno�ci¹
udzia³ów w nieruchomo�ci, zatem nale¿y przyj¹æ, ¿e w takim wypadku
s³u¿ebno�æ zostanie nabyta w drodze zasiedzenia, gdy minie przeszkoda
do zasiedzenia w stosunku do wszystkich wspó³w³a�cicieli.

21 M. G o d l e w s k i, Zasiedzenie s³u¿ebno�ci przesy³u,Monitor Prawniczy 2010, nr 7,
s. 388.
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4. Zasiedzenie s³u¿ebno�ci przesy³u

Ustaw¹ z dnia 30 maja 2008 r.22 wesz³y w ¿ycie przepisy normuj¹ce
s³u¿ebno�æ przesy³u, zgodnie z którymi jest to trzeci, obok s³u¿ebno�ci
gruntowych oraz osobistych, rodzaj s³u¿ebno�ci, do którego zastosowa-
nie, z mocy odes³ania w art. 3054 k.c., maj¹ przepisy o s³u¿ebno�ciach
gruntowych, w tym przepisy o zasiedzeniu. W orzecznictwie rozstrzy-
gniêto, ¿e na podstawie art. 292 k.c. w zw. z art. 3054 k.c. s³u¿ebno�æ
przesy³u mo¿e byæ nabyta w drodze zasiedzenia, o ile posiadanie s³u¿eb-
no�ci polega³o na korzystaniu z trwa³ego, widocznego urz¹dzenia. S¹d
Najwy¿szy, w cytowanej ju¿ uchwale z dnia 7 pa�dziernika 2008 r. pod-
kre�li³, ¿e s³u¿ebno�ci przesy³u obca jest kategoria nieruchomo�ci w³ad-
n¹cej, gdy¿ jej nabycie nastêpuje na rzecz okre�lonego przedsiêbiorcy.
Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e s³u¿ebno�æ przesy³u, z mocy odes³ania

zawartego w art. 3054 k.c., mo¿e byæ przedmiotem zasiedzenia. Do
zasiedzenia stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce nabycia w drodze
zasiedzenia prawa w³asno�ci nieruchomo�ci � w tym przepisy ustalaj¹ce
20 i 30-letni okres zasiedzenia (odpowiedniow dobrej orazw z³ej wierze).
Do biegu terminu zasiedzenia, podobnie jak w innych sytuacjach zwi¹-
zanych z nabyciem w³asno�ci i innych praw w tej drodze, stosujemy
odpowiednio przepisy o przedawnieniu. Zgodnie z art. 292 k.c. do za-
siedzenia s³u¿ebno�ci konieczne jest wzniesienie przez korzystaj¹cego
(posiadacza s³u¿ebno�ci) lub poprzednika prawnego trwa³ego i widocz-
nego urz¹dzenia � w doktrynie przyjmuje siê, ¿e wzniesienie takiego
urz¹dzenia stanowi ostrze¿enie dla w³a�ciciela, który mo¿e sprzeciwiæ siê
dzia³aniom posiadacza s³u¿ebno�ci w formie roszczenia negatoryjnego.
Jak s³usznie zauwa¿ono23, ruroci¹gi i inne urz¹dzenia znajduj¹ce siê pod
ziemi¹ nie s¹ urz¹dzeniami, których istnienie uzasadnia zasiedzenie s³u-
¿ebno�ci, gdy¿ nie s¹ one widoczne dla osób trzecich ani dla w³a�ciciela.
Podmiotem, na rzecz którego mo¿e nast¹piæ zasiedzenie s³u¿ebno�ci
przesy³u, jest wy³¹cznie przedsiêbiorca, który wybudowa³ lub którego
poprzednik prawny wybudowa³ na gruncie stosowne urz¹dzenia.

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

23 M. G o d l e w s k i, Zasiedzenie s³u¿ebno�ci�, s. 390.
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Dopuszczalno�æ nabycia w drodze zasiedzenia s³u¿ebno�ci przesy³u,
je¿eli przedsiêbiorca rozpocz¹³ posiadanie po dniu wej�cia w ¿ycie nowej
regulacji, nie budzi ¿adnych w¹tpliwo�ci � wymagane jest spe³nienie
przes³anek, o których mowa wy¿ej. W¹tpliwo�ci budzi natomiast mo¿-
liwo�æ zasiedzenia s³u¿ebno�ci przesy³u, je¿eli okres zasiedzenia min¹³
przed wej�ciem w ¿ycie nowej regulacji oraz sposób kwalifikacji posia-
dania, je¿eli posiadanie s³u¿ebno�ci rozpoczêto przed wej�ciem w ¿ycie
regulacji, a termin zasiedzenia min¹³ po wprowadzeniu w ¿ycie przepisów
o s³u¿ebno�ci przesy³u.Aby zasiedzenie by³o mo¿liwe, skutek zasiedzenia
musi byæ uznawany przez ustawê w ka¿dym momencie biegu terminu
zasiedzenia. Z ca³¹ pewno�ci¹ nie jest mo¿liwe nabycie w drodze zasie-
dzenia s³u¿ebno�ci przesy³u w sytuacji pierwszej � dopuszczenie takiej
mo¿liwo�ci powodowa³oby w istocie nadanie retroaktywnego charakteru
przepisomo s³u¿ebno�ci przesy³u i budzi³oby powa¿new¹tpliwo�ci natury
konstytucyjnej. Nie mo¿na przyj¹æ, ¿e dosz³o do nabycia, wskutek za-
siedzenia, prawa, które w dacie zasiedzenia nie istnia³o w systemie praw-
nym.
Podobna sytuacja mo¿e wyst¹piæ w przypadku, gdy okres posiadania

rozpoczêto pod rz¹dami starej ustawy, a koniec biegu terminu zasiedzenia
przypada na okres obowi¹zywania nowych przepisów. Moim zdaniem
mo¿e budziæ pewne w¹tpliwo�ci doliczenie okresu posiadania przed
wej�ciem w ¿ycie przepisów o s³u¿ebno�ci przesy³u24. Posiadanie s³u¿eb-
no�ci (352 k.c.) powinno odpowiadaæ istniej¹cemu prawu, które w kon-
sekwencji winno zostaæ nabyte w drodze zasiedzenia. Skoro w okresie
zasiedzenia nie istnia³a instytucja prawna s³u¿ebno�ci przesy³u, nie mo¿na
uznaæ, ¿e mo¿na by³o byæ posiadaczem w odpowiadaj¹cym jej zakresie.
Z uwagi na retrospektywno�æ przepisów o zasiedzeniu pojawia siê

kwestia dalszego stosowania przepisów o s³u¿ebno�ci gruntowej, mimo
braku luki w systemie prawnym, czy te¿ zast¹pienia przepisu ogólnego
przepisem szczególnym. Wydaje siê, ¿e skoro w systemie prawnym nie
istnieje luka, brak mo¿liwo�ci analogicznego stosowania przepisów o s³u-
¿ebno�ci gruntowej. Uwa¿am, ¿e po zmianach legislacyjnych nie jest

24 Rozwi¹zanie takie proponujeM. G o d l e w s k i (Zasiedzenie s³u¿ebno�ci�, s. 393),
podejmuj¹c do�æ obszern¹ próbê uzasadnienia, podaj¹c przyk³ady zmian przepisów o s³u-
¿ebno�ciach gruntowych w przesz³o�ci.
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mo¿liwe umowne ustanowienie s³u¿ebno�ci gruntowej polegaj¹cej na
utrzymywaniu urz¹dzeñ przesy³owych, skoro wprowadzono stosown¹
regulacjê i brak jest luki uzasadniaj¹cej rozszerzaj¹c¹ wyk³adniê przepisu
art. 285 k.c. Zosta³ wprowadzony przepis szczególny i od momentu jego
wej�cia w ¿ycie przepis art. 285 k.c. nie powinien mieæ zastosowania
ani do nabycia w drodze umownej, ani do nabycia w drodze zasiedzenia.
Pozostaje jednakocenakwestiimo¿liwo�ci zasiedzenia s³u¿ebno�ciw przy-
padkach, gdy rozpoczêty okres zasiedzenia nie up³yn¹³ przed 3 sierpnia
2008 r. Sytuacjê tê mo¿na rozwi¹zaæ na dwa sposoby � albo odmówiæ
mo¿liwo�ci zasiedzenia s³u¿ebno�ci gruntowej po 3 sierpnia 2008 r.,
przyjmuj¹c jednocze�nie, ¿e od tego dnia rozpocz¹³ siê okres zasiedzenia
s³u¿ebno�ci przesy³u, albo próbowaæ uwzglêdniæ okres zasiedzenia na
poczet okresu wymaganego do zasiedzenia s³u¿ebno�ci przesy³u.
Na posiadanie, tak¿e s³u¿ebno�ci, zawsze sk³adaj¹ siê element w³adz-

twa � corpus oraz element woli � animus. W przypadku posiadania jak
w³a�ciciel � posiadania o charakterze samoistnym, zarówno corpus, jak
i animus odpowiadaj¹ posiadaniu w³a�cicielskiemu. W przypadku s³u¿eb-
no�ci musi istnieæ animum posiadania w takim zakresie, jaki wynika ze
s³u¿ebno�ci. Trudno przyj¹æ, ¿e taki element woli istnia³, w momencie
gdy przepisy prawa nie przewidywa³y jeszcze odpowiadaj¹cego owemu
animum stosunku prawnego. Poniewa¿ posiadanie jest �cieniem� prawa
w³asno�ci albo innego prawa bêd¹cego przedmiotemzasiedzenia, koniecz-
ne jest istnienie prawaodpowiadaj¹cego tre�ci zachowañposiadacza. Skoro
s³u¿ebno�æ przesy³u i s³u¿ebno�æ gruntowa s¹ odmiennymi stosunkami
prawnymi, dokonanie �zaliczenia� okresu posiadania mo¿e budziæ pewne
w¹tpliwo�ci, szczególno�ci w sferze prawa rzeczowego. Nie istnieje
szczególny przepis pozwalaj¹cy na zaliczenie posiadania odpowiadaj¹cego
tre�ci innego stosunku prawnego � z sytuacj¹ tak¹ mamy do czynienia
po raz pierwszy w naszym systemie prawnym. Przestawiona przez
M. Godlewskiego25 funkcjonalna interpretacja przepisów, zgodnie z któr¹
jest mo¿liwe uwzglêdnienie okresu posiadania przed 2008 r. na poczet
biegu terminu zasiedzenia s³u¿ebno�ci przesy³u, pomijawskazany element
zró¿nicowania tre�ci obu stosunków prawnych. Choæ nie znajduje ona

25 Tam¿e.
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dostatecznego poparcia w przepisach, stanowi jednak¿e pewn¹, funkcjo-
nalnie uzasadnion¹, propozycjê interpretacji, zgodnie z któr¹ termin ko-
nieczny do regulacji stanów prawnych urz¹dzeñ przesy³owych móg³by
znacznie wcze�niej ulec zakoñczeniu.
Nale¿y zwróciæ uwagê na projekt Rady Ministrów ustawy o zmianie

kodeksu cywilnego, przed³o¿ony w dniu 10 listopada 2010 r. na rêce
Marsza³ka Sejmu26, który wydaje siê byæ prób¹ naprawienia pocz¹tkowej
usterki legislacyjnejwwy¿ej opisanymzakresie. Projekt ten zawieramiêdzy
innymi przepis intertemporalny, art. 3, który wskazuje, ¿e �do zasiedzenia
s³u¿ebno�ci przesy³u wlicza siê okres posiadania s³u¿ebno�ci, który przed
wej�ciem w ¿ycie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy �
Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r.,
nr 116, poz. 731) uzasadnia³ nabycie s³u¿ebno�ci gruntowej o tre�ci
odpowiadaj¹cej s³u¿ebno�ci przesy³u�. Wprowadzenie przepisu o propo-
nowanej tre�ci jest konieczne i wyja�ni mog¹ce siê pojawiæ w tej kwestii
w¹tpliwo�ci.

5.W¹tpliwo�ci co domo¿liwo�ci nabycia s³u¿ebno�ci gruntowej
w drodze zasiedzenia

W moim przekonaniu, niezale¿nie od faktu, ¿e samo ustanowienie
s³u¿ebno�ci gruntowej na rzecz przedsiêbiorcy jest koncepcj¹ nie do koñca
znajduj¹c¹ uzasadnienie w przepisach, istniej¹ pewne w¹tpliwo�ci zwi¹-
zane z dopuszczeniem skutku zasiedzenia s³u¿ebno�ci tej tre�ci, a samo
dopuszczenie takiego rozwi¹zania mo¿e budziæ uzasadnione w¹tpliwo�ci
natury aksjologicznej, a co wiêcej, konstytucyjnej. Dopuszczenie mo¿-
liwo�ci zasiedzenia s³u¿ebno�ci gruntowej polegaj¹cej na korzystaniu przez
przedsiêbiorcê z urz¹dzeñ przesy³owych by³o, moim zdaniem, prze³omo-
wym precedensem, ingeruj¹cym w sferê ochrony prawa w³asno�ci,
gwarantowan¹ konstytucyjnie. S¹d Najwy¿szy w kilku orzeczeniach
dotycz¹cych zasiedzenia s³u¿ebno�ci gruntowej zdaje siê pomijaæ w zu-
pe³no�ci problematykê ochrony prawa w³asno�ci, zaufania obywatela do
pañstwa i stanowionego przez niego prawa oraz zasadê zakazu retroak-
tywno�ci prawa � kwestii tych nie poruszono równie¿ do tej pory szerzej
w doktrynie. W moim przekonaniu uchwa³a, która zapad³a, jest w³a�nie

26 Projekt ustawy o zmianie ustawy � Kodeks cywilny, druk sejmowy nr 3595.
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doskona³ym przyk³adem do dyskusji na temat niebezpieczeñstw zwi¹za-
nych z dynamiczn¹ wyk³adni¹ przepisów, których istotnym elementem
hipotezy jest up³yw czasu.
Przepisy intertemporalne, przepisy o zasiedzeniu nale¿¹ do najbardziej

wra¿liwych na zmiany legislacyjne, z uwagi na mo¿liwo�æ naruszenia
zasady lex retro non agit. Termin wymagany do nabycia prawa w drodze
zasiedzenia jest z regu³yodpowiedniod³ugi, zuwaginakonieczno�æochrony
interesu w³a�ciciela, przeciwko któremu termin biegnie. W³a�ciciel ma
odpowiednio d³ugi czas na uzyskanie informacji o tym, ¿e inny podmiot
korzysta z jegonieruchomo�ci orazodpowiedni czas na ewentualnepodjêcie
dzia³añ zmierzaj¹cych do przywrócenia posiadania czy stanu zgodnego
z prawem. Termin zasiedzenia nie czyni oczywi�cie ¿adnej ekspektatywy
prawa po stronie posiadacza samoistnego, jest natomiast terminem chro-
ni¹cym w³a�ciciela. Nie bez powodu terminy ustalone w przepisach s¹
stosunkowo d³ugie � przekraczaj¹ dwu lub trzykrotnie standardowy termin
przedawnienia. Nabycie w drodze zasiedzenia jest bowiem wyj¹tkiem,
pewnym nadzwyczajnym sposobem nabycia w³asno�ci. Sama funkcja
zasiedzenia jest ukierunkowana na skorygowanie stanu w³asno�ci oraz
ujednolicenie stanu posiadania z prawem w³asno�ci, o ile stan ten w d³u-
gim okresie jest rozbie¿ny, przy jednoczesnym braku reakcji ze strony
w³a�ciciela. Jak wskaza³ Trybuna³ Konstytucyjny, �niejednokrotnie zwra-
ca siê uwagê, ¿e tak nakre�lona istota zasiedzenia mo¿e budziæ zastrze-
¿enia natury etycznej. Równocze�nie jednak podkre�la siê, ¿e za jej do-
puszczeniem przemawiaj¹ wzglêdy gospodarcze. Poprzez usuwanie
d³ugotrwa³ych niezgodno�ci pomiêdzy stanem posiadania a stanem praw-
nym, zasiedzenie pe³ni rolê czynnika stabilizuj¹cego te stosunki�27.
Tak uregulowane w kodeksie cywilnym zasiedzenie, jako instytucja

s³u¿¹ca nabyciu w³asno�ci czy te¿ innych praw, by³o przedmiotem ba-
dania Trybuna³u Konstytucyjnego, który orzek³, dokonuj¹c porównania
z wzorcem � art. 64 dotycz¹cym ochrony prawa w³asno�ci, ¿e przepis
art. 172 k.c. jest zgodny z Konstytucj¹ RP28. Podobnie zgodny z Kon-

27 Wyrok TK z dnia 28 pa�dziernika 2003 r., P 3/03 (OTK ZU 2003, nr 8A, poz.
82).

28 Postanowienie TK z 15 grudnia 1999 r., Ts 111/99 (OTK ZU 2000, nr 1, poz. 23).
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stytucj¹ jest przepis art. 292 k.c. umo¿liwiaj¹cy nabycie w drodze za-
siedzenia s³u¿ebno�ci gruntowej29. W³asno�æ jest nadal chroniona na
odpowiednim poziomie, gwarantowanym przez Konstytucjê, je¿eli w³a-
�ciciel ma odpowiedni czas na podjêcie �rodków zaradczych, przed
pozbawieniem go prawa w³asno�ci. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e
konstytucyjny poziom ochrony w³asno�ci w przypadku przepisów o za-
siedzeniu jest osi¹gniêty, je¿eli w³a�ciciel nie jest zaskakiwany i mo¿e
w ci¹gu odpowiednio ustalonegow ustawie, d³ugiego okresu podj¹æ czyn-
no�ci niezbêdne do przywrócenia stanu posiadania.
Dynamiczna wyk³adnia przepisów o zasiedzeniu, w szczególno�ci

powoduj¹ca rozszerzenie mo¿liwo�ci nabycia praw w drodze zasiedzenia,
a tym samym pozbawienia lub obci¹¿enia prawa w³asno�ci mo¿e budziæ
w¹tpliwo�ci co do zgodno�ci z przepisami Konstytucji gwarantuj¹cymi
ochronê prawa w³asno�ci. Przed rokiem 2003, kiedy to zapad³a kontro-
wersyjna uchwa³a SN, obywatele nie zdawali sobie sprawy, ¿e jestmo¿liwe
ustanowienie s³u¿ebno�ci gruntowej polegaj¹cej na umieszczeniu na grun-
cie urz¹dzeñ przesy³owych � istniej¹ce przepisy nigdy wcze�niej nie by³y
interpretowane w ten sposób. S³u¿ebno�ci dotycz¹ce korzystania z urz¹-
dzeñ przesy³owych by³y ustanawiane na rzecz w³a�cicieli dzia³ek s¹sied-
nich. Nieruchomo�ci¹ w³adn¹c¹ by³a nieruchomo�æ nieposiadaj¹ca do-
stêpudo sieci energetycznej, nieruchomo�ci¹ obci¹¿on¹by³a nieruchomo�æ,
przez któr¹ dokonywano po³¹czenia z sieci¹. Nie istnia³y natomiast przy-
padki ustanawiania s³u¿ebno�ci utrzymywania sieci przesy³owych na rzecz
przedsiêbiorcy, gdzie nieruchomo�ci¹ w³adn¹c¹ by³a bli¿ej nieokre�lona
nieruchomo�æ wchodz¹ca w sk³ad przedsiêbiorstwa. Praktyka opiera³a
siê na dzier¿awie, u¿ytkowaniu, przy nowych sieciach stosowano prze-
pisy wyw³aszczeniowe. W �wiadomo�ci spo³ecznej nie istnia³a obawa
utraty b¹d� obci¹¿enia prawa w³asno�ci na rzecz przedsiêbiorstw prze-
sy³owych. Usuniêcie stosownego przepisu w kodeksie cywilnym (odpo-
wiednika art. 175pr. rzecz.), je¿eli przyjmiemyabsolutn¹ fikcjêpowszechnej
znajomo�ci przepisów prawa, tym bardziej przemawia³o za tym, ¿e
w³a�ciciele nieruchomo�ci mogliby mieæ uzasadnione przekonanie, i¿ nie
ma mo¿liwo�ci nabycia w drodze zasiedzenia jakiejkolwiek s³u¿ebno�ci

29 Wyrok TK z dnia 25 maja 1999 r., SK 9/98 (OTK ZU 1999, nr 4, poz. 78).
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przez przedsiêbiorstwa przesy³owe, a jedynym sposobem ograniczenia
ich prawa w³asno�ci jest wyw³aszczenie.
W takich warunkach pojawi³a siê koncepcja rozszerzaj¹ca stosowanie

przepisów o zasiedzeniu s³u¿ebno�ci na wypadki do tej pory nieunormo-
wane. Poniewa¿ akcje elektryfikacyjne i tworzenie sieci energetycznych
mia³y miejsce czêsto od lat 60-tych, a nawet 50-tych, w³a�ciciele nie-
ruchomo�ci zostali pozbawieni mo¿liwo�ci obrony swoich praw �
wyst¹pienia z powództwem windykacyjnym lub negatoryjnym celem
ochrony w³asno�ci nieruchomo�ci. Je¿eli urz¹dzenia przesy³owe zbudo-
wano w latach 60-tych, w 2003 r. w wielu przypadkach min¹³ termin
zasiedzenia prawa w³asno�ci i w zasadzie liczne nieruchomo�ci zosta³y
trwale obci¹¿one na rzecz przedsiêbiorców, bez mo¿liwo�ci podjêcia
jakiejkolwiek obrony prawa w³asno�ci przez w³a�cicieli. Nale¿y przy tym
pamiêtaæ, ¿e orzeczenie zasiedzenia jest jedynie orzeczeniem deklarato-
ryjnym, stwierdzaj¹cym fakt nabycia prawa w³asno�ci. Od 2003 r. za-
k³ady przesy³owe zyska³y zatem nie tylko mo¿liwo�æ stwierdzenia zasie-
dzenia, ale równie¿ otrzyma³y skuteczne narzêdzie do obrony przed
roszczeniamiw³a�cicieli w postaci zarzutu zasiedzenia30, który od podjêcia
prze³omowej uchwa³y SN mo¿e byæ podniesiony w ka¿dym procesie.
Wyk³adnia przepisów niekiedy miewa twórczy charakter � decyzje

oparte o tak¹ wyk³adniê s¹ nieprzewidywalne dla adresatów, nawet
w wiêkszym stopniu ni¿ zmiany legislacyjne. O ile bowiem zmiany le-
gislacyjne s¹ poprzedzone procedur¹ ustawodawcz¹, która jest jawna,
i której czêsto towarzyszy nag³o�nienie medialne lub przynajmniej udo-
stêpnione s¹ informacje na temat kierunków legislacji, o tyle zmiany
wyk³adni s¹ nieprzewidywalne, nag³e, niepoprzedzone ¿adnymi informa-
cjami, które mog³yby sugerowaæ zmianê. Sytuacja, która mia³a miejsce
po wydaniu przez S¹d Najwy¿szy uchwa³y o mo¿liwo�ci analogicznego
ustanowienia s³u¿ebno�ci gruntowej polegaj¹cej na utrzymywaniu urz¹-
dzeñ przesy³owych, a tak¿e stopniowe przyjêcie tego kierunku w orzecz-

30 Dopuszczalnego powszechnie w orzecznictwie � uchwa³a z dnia 20 marca 1969 r.,
III CZP 11/69 (OSNCP 1969, nr 12, poz. 210), uchwa³a SN z dnia 21 pa�dziernika 1994 r.,
III CZP 132/94 (OSNC 1995, nr 2, poz. 35).
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nictwie wydaje siê byæ doskona³¹ ilustracj¹ problemu natury ogólnej,
jakim s¹ skutki wyk³adni dynamicznej.
Zmiana orzecznictwa nie jest oczywi�cie zmian¹ legislacyjn¹. Twier-

dzenie, ¿e od 2003 r. mo¿na nabyæ okre�lon¹ s³u¿ebno�æ w drodze
zasiedzenia jest pewnym uproszczeniem, jednak obrazuje sposób, w jaki
funkcjonuje orzecznictwo, w tym w szczególno�ci uchwa³y S¹du Naj-
wy¿szego, zmieniaj¹c trwale sposób stosowania okre�lonych przepisów.
Tego typu dynamiczna wyk³adnia w niektórych sytuacjach, na przyk³ad
w sytuacji opisywanej, mo¿e rodziæ bardzo powa¿ne skutki. Skoro zmiana
wyk³adni nie stanowi zmiany przepisów prawa, a jedynie zmianê rozu-
mienia i stosowania przepisów, nie podlega co do zasady kontroli kon-
stytucyjno�ci, chyba ¿e w postaci wyroku interpretacyjnego wskazuj¹-
cego, ¿e w danym zakresie przepis nie jest zgodny z Konstytucj¹31.
W doktrynie prawoznawstwa i teorii prawa, dostrzegaj¹c tego typu

niebezpieczeñstwa jeszcze przed zaistnieniem opisywanej sytuacji, wska-
zywano, ¿e pewne zasady w³a�ciwe dla legislacji winny znale�æ zasto-
sowanie równie¿ do wyk³adni przepisów. Oczywi�cie s¹dom nie wolno
tworzyæ regu³ o charakterze ogólnym, jednak w praktyce pojawiaj¹ siê
pewne decyzje interpretacyjne, które trwale zmieniaj¹ sposób wyk³adni
i stosowania prawa. Na temat roli precedensu w doktrynie istnieje szereg
wypowiedzi32, ¿adna z nich nie nadaje oczywi�cie orzecznictwu roli �ród³a
prawa sensu stricto, ale � jak wskazuje praktyka � wiele orzeczeñ, szcze-
gólnie stosuj¹cych twórcz¹ wyk³adniê prawa, staje siê de facto prece-
densami, wp³ywaj¹c na zmianê kierunku orzecznictwa w okre�lonych
sprawach. W doktrynie wskazano, ¿e do zmian wyk³adni o charakterze
prze³omowym winny mieæ zastosowanie regu³y dotycz¹ce zmian legisla-
cyjnych, w szczególno�ci zakaz retroaktywno�ci nowej wyk³adni. Lech
Morawski sformu³owa³ miêdzy innymi zasadê, ¿e: �w ka¿dej sytuacji,

31 J. T r z c i ñ s k i, Orzeczenia interpretacyjne Trybuna³u Konstytucyjnego, Pañstwo
i Prawo 2002, nr 1, s. 3 i nast.

32 Precedens w polskim systemie prawa, red. A. �ledziñska-Simon, M. Wyrzykowski,
Warszawa 2010; M. Z i r k - S a d o w s k i, Precedens a tzw. decyzja prawotwórcza, Pañ-
stwo i Prawo 1980, nr 6; A. O r ³ o w s k a, Moc wi¹¿¹ca precedensu, Przegl¹d S¹dowy
2000, nr 7-8; T. P i e t r z y k o w s k i, Precedens w systemie prawa kontynentalnego �
perspektywa alternatywna, Radca Prawny 2001, nr 3.
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w której decyzja interpretacyjna zmienia lub ustala zakres czynów zaka-
zanych, nakazanych lub dozwolonych w taki sposób, ¿e dla rozs¹dnego
cz³owieka, który kieruje siê tekstemprawnymby³a ona nieprzewidywalna,
to decyzji takiej powinna byæ nadana moc prospektywna, to znaczy mo¿e
ona mieæ moc wi¹¿¹c¹ dopiero od momentu, gdy zosta³a we w³a�ciwy
sposób opublikowana�33. Dalej autor wskazuje, ¿e regu³a ta winna byæ
zgeneralizowana i w przypadku wyk³adni o charakterze twórczym winny
stosowaæ siê do niej wszelkie regu³y, które dotycz¹ legislacji, a zatem
przede wszystkim zakaz retroaktywno�ci, chyba ¿e retroaktywno�æ dzia³a
na korzy�æ. Zasada zakazu retroaktywno�ci, od której istniej¹ pewne
wyj¹tki, wynika z zasady demokratycznego pañstwa prawnego i obowi¹-
zuje zarówno przy tworzeniu, jak i przy stosowaniu prawa.
O twórczej wyk³adni wypowiedzia³ siê TK w orzeczeniu z dnia 7

marca 1995 r.34, gdzie odnosz¹c siê do kwestii uchwa³ ustalaj¹cych
powszechnie obowi¹zuj¹c¹ wyk³adniê przepisów budz¹cych w¹tpliwo�ci
w praktyce (dawnej kompetencji TK), uzna³, ¿e wyk³adnia taka obowi¹-
zuje od wej�cia w ¿ycie aktu prawnego, a wiêc ex tunc. W niektórych
jednak sytuacjach, gdy interpretacja ma charakter twórczy, gdy dany
przepiswywo³ywa³ rozbie¿no�ciwpraktyce, gdy dosz³o do istotnej zmiany
wyk³adni przepisu w orzecznictwie, nie mo¿na obci¹¿aæ strony niezna-
jomo�ci¹ prawid³owej wyk³adni35. W takich sytuacjach organ stosuj¹cy
prawo powinien uwzglêdniæ moment, od którego obywatel winien znaæ
prawid³ow¹ wyk³adniê i ustalaæ skutki prawne przepisu rozumianego
w zmieniony sposób od momentu prze³omu w wyk³adni. W wyroku SN
z dnia 9 stycznia 2009 r.36 wskazano, ¿e �nale¿y dopu�ciæ mo¿liwo�æ
ograniczenia wstecznego stosowania nowej interpretacji przepisu, skoro
wystêpowa³y usprawiedliwione ró¿nice stanowisk w orzecznictwie s¹-
dów i przemawia za tymwzgl¹d na innewarto�ci chronione przez porz¹dek
prawny�. Europejski Trybuna³ Sprawiedliwo�ci w Luksemburgu, miêdzy
innymi w wyroku z dnia 8 kwietnia 1976 r.37, przewidzia³ mo¿liwo�æ

33 L. M o r a w s k i, Precedens a wyk³adnia, Pañstwo i Prawo 1996, nr 10, s. 8-9.
34 Uchwa³a TK z dnia 7 marca 1995 r., W 9/94 (OTK 1995, nr 1, poz. 20).
35 L. M o r a w s k i, Zasady wyk³adni prawa, Toruñ 2010, s. 30.
36 Wyrok SN z dnia 9 stycznia 2009 r., I CSK 284/2008 (LexPolonica 1985429).
37 Sprawa 43/75 Gabrielle Defrenne przeciwko Société anonyme belge de navigation

aérienne Sabena (LexPolonica nr 1150855).
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38 P. D ¹ b r ow s k a,Obowi¹zywaniewczasiewyrokówwstêpnychETS,Przegl¹dS¹dowy
2002, nr 7-8, s. 53; wyrok SN z dnia 8 lutego 2008 r., I CSK 549/2007.

39 A. D om a ñ s k a, Zasada zaufania obywatela do pañstwa i stanowionego przezeñ
prawa, Studia Prawnicze i Ekonomiczne, nr LVII, s. 9.

40 Wyrok SN z dnia 26 lipca 1991 r. I PRN 34/91 (LexPolonica nr 320565); wyrok
TK z dnia 24 maja 1994 r., K 1/94 (OTK 1994/I, poz. 10).

41 A. D om a ñ s k a, Zasada zaufania�, s. 17.

ograniczenia skutków wyk³adni okre�lonego przepisu w czasie, gdy
powo³ywanie siê na now¹, poprawn¹ wyk³adniê przepisu prowadzi³oby
do rozstrzygniêæ naruszaj¹cych inne wa¿ne warto�ci chronione prawem38.
Kolejno nale¿y wskazaæ, ¿e dynamiczna wyk³adnia przepisów o za-

siedzeniu narusza w tym konkretnymwypadku zasadê zaufania obywateli
do pañstwa i stanowionego przezeñ prawa. Zasada ta, jako wywodz¹ca
siê z zasady demokratycznego pañstwa prawnego, razem z zasad¹ bez-
pieczeñstwa prawnego chroni obywateli dzia³aj¹cych w zaufaniu do
stanowionego przez organy pañstwowe prawa39. Zasada zaufania oby-
watela do pañstwa sk³ada siê z trzech za³o¿eñ: 1) sposobów zmian prawa,
2) zakazu retroakcji i retrospekcji, 3) dotrzymywania obietnic wyra¿o-
nych w prawie. Podstawow¹ jest zakaz retroakcji � obywatele winni
bowiem móc przygotowaæ siê, w sensie podjêcia odpowiednich dzia³añ
w sferze prawnej lub faktycznej, do planów ustawodawczych czy nowych
regulacji.Wdemokratycznympañstwie prawnymobywatel powinienmieæ
mo¿liwo�æ uk³adania swoich spraw w zaufaniu, i¿ nie narazi siê na
niekorzystne skutki prawne swoich decyzji i dzia³añ niemo¿liwych do
przewidzeniaw chwili ich podejmowania40. Zasada ta niema zastosowania
wy³¹cznie do stosunków obywatel � pañstwo, gdzie bywa ³¹czona z za-
sad¹ ochrony praw s³usznie nabytych, ale chroni równie¿ trwa³o�æ sto-
sunków pomiêdzy obywatelami. Skoro stosunki prawne w p³aszczy�nie
cywilnoprawnej pomiêdzy obywatelami (a �ci�lej obywatelami i przed-
siêbiorstwami) s¹ ukszta³towane w okre�lony sposób i obywatele dzia³aj¹
w zaufaniu do aktualnej regulacji, zmiana regulacji tych¿e stosunków
z moc¹ wsteczn¹ jest tak¿e sprzeczna z zasad¹ zaufania obywatela do
pañstwa i prawa. Zasada ta dotyczy zarówno stanowienia, jak i stoso-
wania prawa41, tym bardziej zatem w¹tpliwo�ci mo¿e budziæ ca³kowity
brak refleksji na temat skutków dopuszczenia zasiedzenia s³u¿ebno�ci
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i ewentualnej zgodno�ci takiej interpretacji w³a�nie z zasad¹ zaufania oby-
watela do pañstwa i stanowionego przezeñ prawa.

6. Podsumowanie

Jak wynika z powy¿szych rozwa¿añ, istnieæ mog¹ pewne w¹tpliwo�ci
konstytucyjne wokó³ obranej przez S¹d Najwy¿szy koncepcji umo¿liwia-
j¹cej w niektórych okoliczno�ciach nabycie w drodze zasiedzenia s³u¿eb-
no�ci gruntowej polegaj¹cej na utrzymywaniu urz¹dzeñ przesy³owych
przez przedsiêbiorcê. Kwestie intertemporalne s¹ niew¹tpliwie punktem
newralgicznym nowej regulacji prawnej i nale¿y poczekaæ na jasne sta-
nowisko S¹du Najwy¿szego w tej kwestii b¹d� na uchwalenie stosow-
nych przepisów. Praktyka zwi¹zana ze stosowaniem przepisów w kwestii
regulacji stanów prawnych urz¹dzeñ przesy³owych zmierza w liberalnym
kierunku, przychylnym dla przedsiêbiorców. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie jest
to wy³¹cznie linia przychylna przedsiêbiorcom, ale równie¿ odbiorcom
energii i innych mediów, którzy w konsekwencji silnej ochrony prawa
w³asno�ci mogliby ponie�æ koñcowe koszty ogromnego przedsiêwziêcia,
jakim by³aby masowa regulacja stanów prawnych urz¹dzeñ przesy³o-
wych oraz zap³ata odszkodowañ za bezumowne korzystanie z nierucho-
mo�ci.Komentuj¹cpocz¹tki praktyki stosowania nowychprzepisów, nale¿y
jednak zasygnalizowaæ pewne niebezpieczeñstwa, z jakimi wi¹¿e siê
przyjêcie okre�lonych koncepcji � w okresie kszta³towania siê praktyki
warto wzi¹æ pod uwagê tak¿e zasygnalizowane w¹tpliwo�ci.
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