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Nowy projekt Kodeksu cywilnego uzupe³niaj¹cy
zagadnienia zwi¹zane z urz¹dzeniami przesy³owymi oraz

ze s³u¿ebno�ci¹ przesy³u
Wstêp
Przepisy reguluj¹ce s³u¿ebno�æ przesy³u oraz urz¹dzenia przesy³owe

zosta³y wprowadzone do polskiego systemu prawnego na mocy ustawy
z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy � Kodeks cywilny oraz niektórych
innych ustaw1. Uregulowania dotycz¹ce s³u¿ebno�ci przesy³u zawarte
w dziale III tytu³u III ksiêgi II kodeksu cywilnego do roku 2008 nie by³y
zmieniane od wej�cia w ¿ycie kodeksu cywilnego. Ustawa z dnia 30 maja
2008 r. wprowadzi³a pierwsz¹ od ponad czterdziestu lat nowelizacjê tych
przepisów prawnych. W roku 2010 podjêto ponownie prace nad nowe-
lizacj¹ kodeksu cywilnego, obejmuj¹c¹ równie¿ zmianê przepisów art.
3051-4 reguluj¹cych s³u¿ebno�æ przesy³u. Odby³o siê to pod przewodnic-
twem Ministerstwa Sprawiedliwo�ci w ramach prac Komisji Kodyfika-
cyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwo�ci. Ministerstwo
Sprawiedliwo�ci opublikowa³o projekt ustawy zmieniaj¹cej kodeks cywil-
ny, oznaczony dat¹ 12 stycznia 2010 r. Zmiany mia³y dotyczyæ przepisów
art. 49, art. 241 i 285 oraz art. 3051,2,3 k.c. Projekt ten nie zosta³ zg³oszony
do laski marsza³kowskiej. Ministerstwo Sprawiedliwo�ci opublikowa³o

1 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r., o zmianie ustawy � Kodeks cywilny oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. nr 116, poz. 731) � dalej: ustawa z dnia 30 maja 2008 r.
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nastêpnie kolejny projekt, sygnowany dat¹ 6 pa�dziernika 2010 r. By³ on
powtórzeniem projektu styczniowego z kilkoma zmianami, które doty-
czy³y s³u¿ebno�ci przesy³u. Projekt zosta³ skierowany do Sejmu 12 listo-
pada 2010 r., gdzie na posiedzeniu nr 80 w dniu 15 grudnia 2010 r. odby³o
siê pierwsze czytanie, po czym projekt skierowano do Komisji Nadzwy-
czajnej do spraw Zmian w Kodyfikacjach. W chwili obecnej trwaj¹ prace
nad uszczegó³owieniem i doprecyzowaniem przepisów wskazanych wy¿ej
instytucji prawa. Projekt ustawy o zmianie ustawy � Kodeks cywilny
wp³yn¹³ do Sejmu w dniu 7 grudnia 2011 r. i 13 grudnia skierowano go
do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, natomiast dnia 13 stycznia
2012 r. podczas pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu skierowano
do Komisji Nadzwyczajnej do spraw Zmian w Kodyfikacjach2. Celem
projektu jest normatywne rozstrzygniêcie zagadnieñ prawnych, usuniêcie
w¹tpliwo�ci interpretacyjnych powsta³ych w praktyce na tle okre�lonych
stanów faktycznych, zwi¹zanych z ponadtrzyletnim okresem obowi¹zy-
wania nowych przepisów, a tak¿e z konieczno�ci¹ korzystania przez przed-
siêbiorców przesy³owych z urz¹dzeñ przesy³owych. Nowy projekt skie-
rowany jest do przedsiêbiorców wykonuj¹cych dzia³alno�æ zwi¹zan¹
z wykorzystaniem urz¹dzeñ przesy³owych oraz do w³a�cicieli nierucho-
mo�ci, na których urz¹dzenia takie s¹ umiejscowione, a tak¿e do osób,
które ponios³y koszty budowy urz¹dzeñ przesy³owych.

I. Zmiany w zakresie urz¹dzeñ przesy³owych
Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ norm¹ prawn¹ nadan¹ nowelizacj¹ z 2008 r.,

ostatnim szczeblem konstrukcji kwalifikowanego charakteru podmioto-
wego s³u¿ebno�ci przesy³u jest samo urz¹dzenie, o którym mowa w art.
49 § 1 k.c.3, traktowane jako obligatoryjny przedmiot prawa przys³ugu-
j¹cego przedsiêbiorcy. Artyku³ 49 k.c. zosta³ znowelizowany t¹ sam¹

2 Druk sejmowy nr 74. Zob. dalej: projekt.
3 Zgodnie z art. 49 § 1 k.c. urz¹dzenia s³u¿¹ce do doprowadzania lub odprowadzania

p³ynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urz¹dzenia podobne nie nale¿¹ do czê�ci
sk³adowych nieruchomo�ci, je¿eli wchodz¹ w sk³ad przedsiêbiorstwa. Ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 r. � Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2010 r., nr 155, poz. 1037 ze zm.) � dalej:
k.c.
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ustaw¹, która wprowadzi³a do kodeksu cywilnego instytucjê s³u¿ebno�ci
przesy³u4. Ustawodawca opisa³ jedn¹ regulacj¹, jedn¹ norm¹ i jednym
rozwi¹zaniem wszystkie urz¹dzenia s³u¿¹ce do zaopatrywania w p³yny,
gaz, parê i energiê elektryczn¹. Ka¿de z urz¹dzeñ ma w³asne charakte-
rystyczne cechy i w³a�ciwo�ci. Status prawny tych urz¹dzeñ jest regu-
lowany przez szczególne akty prawne, które stanowi¹ w specyficzny
sposób charakter prawny urz¹dzeñ przesy³owych. Prawodawca mia³ za
zadanie znalezienie cech wspólnych dotycz¹cych w jednakowym zakresie
wszystkich urz¹dzeñ. Takie warunki spe³nia³o kryterium funkcji tych
urz¹dzeñ i kryterium wymienienia poszczególnych substancji i energii.
Jedynym sposobem opisania tych urz¹dzeñ by³o wymienienie poszcze-
gólnych energii i substancji przy jednoczesnym oderwaniu siê od rodzaju,
typu urz¹dzeñ5. Ustawodawca w kodeksie cywilnym przewidzia³ dwa
rodzaje urz¹dzeñ � urz¹dzenia s³u¿¹ce do doprowadzania lub odprowa-
dzania p³ynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz na inne urz¹dzenia
podobne6. W nowym projekcie zmiany kodeksu cywilnego prawodawca
uzupe³ni³ artyku³ 49 k.c. Po urz¹dzeniach s³u¿¹cych do doprowadzania
lub odprowadzania p³ynów, pary, gazów, energii elektrycznej, doda³
urz¹dzenia infrastruktury telekomunikacyjnej oraz urz¹dzenia przeznaczo-
ne do prowadzenia ruchu kolejowego, urz¹dzenia tras tramwajowych,
transportu liniowego oraz linii trolejbusowych. Dodany zapis ma bardzo
du¿e znaczenie praktyczne ze wzglêdu na status prawny urz¹dzeñ infra-
struktury miast i wsi, niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania
terenów zabudowanych, uzbrojenia terenów, transportu i komunikacji.
Urz¹dzenia takie przeznaczone s¹ do celów publicznych. Lokalizowane
s¹ na nieruchomo�ciach co do zasady niebêd¹cych przedmiotem w³asno-
�ci (lub innego prawa) wykorzystuj¹cego je przedsiêbiorstwa7. W pro-
jekcie wymieniono urz¹dzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, do któ-
rych mo¿na zaliczyæ w szczególno�ci linie, kanalizacje kablowe, s³upy,
wie¿e, maszty, kable, osprzêt wykorzystywany do zapewnienia teleko-

4 S. R u d n i c k i, G. R u d n i c k i, Kodeks cywilny, ksiêga druga: W³asno�æ i inne prawa
rzeczowe. Komentarz, Warszawa 2009, s. 221.
5 Szerzej na temat urz¹dzeñ przesy³owych G. B i e n i e k, Urz¹dzenia przesy³owe, War-

szawa 2008.
6 Tam¿e, s. 43.
7 Projekt, punkt 2.
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munikacji8. Rozszerzenie w projekcie o takie urz¹dzenia jest w pe³ni
uzasadnione ze wzglêdu na szybki rozwój dziedziny telekomunikacji.
Urz¹dzenia takie s¹ lokalizowane najczê�ciej na nieruchomo�ciach niebê-
d¹cych z regu³y w³asno�ci¹ dostawcy telekomunikacyjnego. W projekcie
u¿yto pojêcia �urz¹dzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kole-
jowego�, za które nale¿y uznaæ tory, sygnalizatory, sieæ trakcyjn¹, zwrot-
nice, sieæ �wiat³owodów, kabli teletechnicznych. Zapis ten dotyczy rów-
nie¿ metra. Dlatego te¿ w projekcie pos³u¿ono siê tym znaczeniem urz¹dzenia
jako rodzaju mechanizmów lub te¿ zespó³ elementów s³u¿¹cych do wy-
konywania okre�lonych czynno�ci. B³êdne by³oby siê pos³u¿enie pojêciem
�linii kolejowej�. Zgodnie z ustaw¹ o transporcie kolejowym �lini¹ ko-
lejow¹� s¹ tory kolejowe wraz z zajêtymi pod nie gruntami oraz przyleg³y
pas gruntu. Do linii kolejowej wchodz¹ równie¿ budynki i budowle oraz
urz¹dzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego wraz z grun-
tami9. Grunt natomiast nie mo¿e stanowiæ urz¹dzenia, dlatego te¿ nie
mo¿na, definiuj¹c liniê kolejow¹, odwo³ywaæ siê do art. 49 § 1 k.c.10

W projektowanym przepisie pos³u¿ono siê równie¿ pojêciem �urz¹dzeñ
tras tramwajowych�, które pe³niej definiuje infrastrukturê tramwajow¹,
w sk³ad której wchodz¹ m.in. szyny, podk³ady, kable. Urz¹dzeniem trans-
portu liniowego jest kolej linowo-terenowa. Stanowi j¹ kolej szynowa,
w której ruch pojazdu wywo³any jest lin¹ napêdow¹11.

W projekcie proponuje siê równie¿ utrzymanie sformu³owania �inne
urz¹dzenia podobne�, umo¿liwiaj¹cego elastyczn¹ wyk³adniê przepisu.

Bezsporne pozostaje stwierdzenie �wchodz¹ w sk³ad przedsiêbiorstwa�.
Wed³ug uchwa³y Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 1991 r.
wej�cie w sk³ad przedsiêbiorstwa jest jedynie kwesti¹ faktu12, z kolei
wed³ug pogl¹du S¹du Najwy¿szego wynikaj¹cego z uzasadnienia wyroku

8 Art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. � Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.
nr 171, poz. 1800, ze zm.).
9 Art. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym (Dz.U. nr 789,

ze zm.)
10 Zob. projekt, punkt 4.
11 Paragraf 136 rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10

wrze�nia 1998 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. nr 151, poz. 987).
12 Uchwa³a TK z dnia 4 grudnia 1991 r., W 4/91 (OTK 1991, nr 1, poz. 22).
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z dnia 13 maja 2004 r. o wej�ciu w sk³ad przedsiêbiorstwa decyduje
faktyczne przy³¹czenie urz¹dzenia do sieci przedsiêbiorstwa oraz uzyska-
nie tytu³u prawnego do korzystania z przy³¹czonego urz¹dzenia przez
przedsiêbiorcê. Urz¹dzenie nie wchodzi w sk³ad przedsiêbiorstwa, je¿eli
przedsiêbiorca nie posiada do niego ¿adnego tytu³u prawnego13. S¹d
Najwy¿szy z kolei w innych wyrokach14 wskaza³, i¿ sformu³owanie
�wchodz¹ w sk³ad przedsiêbiorstwa� oznacza, ¿e w³a�cicielowi przed-
siêbiorstwa nie musi przys³ugiwaæ wzglêdem urz¹dzeñ prawo w³asno-
�ci15. W sk³ad przedsiêbiorstwa wchodziæ mog¹ te urz¹dzenia, w stosun-
ku do których przedsiêbiorcy przys³uguje inne ni¿ w³asno�æ prawo rzeczowe
oraz prawo obligacyjne, je¿eli zapewniaj¹ mu mo¿liwo�æ korzystania

13 Wyrok SN z dnia 13 maja 2004 r., III SK 39/04 (OSNIPUiSP 2005, nr 6, poz. 89).
14 Wyrok SN z dnia 26 luty 2003 r., II CK 40/02 (Biuletyn SN 2003, nr 8, s. 7) oraz

wyrok SN z dnia 13 maja 2004 r., III SK 39/04 (OSNAPiUS 2005, nr 6, poz. 890).
Stanowisko zajête w uzasadnieniu wyroku SN z 13 maja 2004 r. mog³oby prowadziæ do
istotnych komplikacji, gdyby okaza³o siê, ¿e umowa, z której mia³ wynikaæ tytu³ prawny
przedsiêbiorcy do korzystania z przy³¹czonego urz¹dzenia, jest niewa¿na. Konsekwentnie
trzeba by przyj¹æ, ¿e art. 49 k.c. nie ma w takiej sytuacji zastosowania, wobec czego
urz¹dzenie ju¿ przy³¹czone do sieci przedsiêbiorstwa pozostaje nadal w³asno�ci¹ w³a�ciciela
nieruchomo�ci, z któr¹ jest trwale zwi¹zane, a przedsiêbiorca nie ma ¿adnego tytu³u prawnego
do korzystania z przy³¹czonego urz¹dzenia. Ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo tego rodzaju
komplikacji uzasadniony jest pogl¹d przyjmuj¹cy, ¿e wej�cie w sk³ad przedsiêbiorstwa jest
jedynie kwesti¹ faktu, co oczywi�cie nie oznacza, ¿e przy³¹czone urz¹dzenie staje siê
w³asno�ci¹ przedsiêbiorcy.
15 Warto dodaæ, ¿e elementem przedsiêbiorstwa jest nie tylko prawo w³asno�ci, ale

tak¿e prawa wynikaj¹ce np. z umów najmu czy dzier¿awy. W³a�ciciel przedsiêbiorstwa
decyduje o tym, jakie sk³adniki do niego wejd¹ i w oparciu o jakie tytu³y prawne. Coraz
czêstsz¹ praktyk¹ jest to, ¿e nawet wiêkszo�æ sk³adników przedsiêbiorstwa nie stanowi
w³asno�ci podmiotu prowadz¹cego przedsiêbiorstwo. Dotyczy to przyk³adowo przedsiê-
biorstw transportowych, w przypadku których wiêkszo�æ pojazdów zosta³a oddana w leasing,
a pomieszczenia, w których znajduje siê biuro, s¹ wynajête. Przedsiêbiorstwo mo¿e spraw-
nie funkcjonowaæ nawet wtedy, gdy ¿aden ze sk³adników zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia-
³alno�ci¹ nie bêdzie przedmiotem w³asno�ci. Na marginesie nale¿y podkre�liæ, ¿e w sytu-
acji, gdy przedsiêbiorcy przys³uguje prawo, którego tre�æ polega na korzystaniu z urz¹dzenia,
w istocie prawo to wchodzi w sk³ad przedsiêbiorstwa, a nie samo urz¹dzenie. J. F r ¹ c k o -
w i a k, O konieczno�ci dalszych zmian prawa cywilnego szczególnie w odniesieniu do
podmiotów i umów w obrocie gospodarczym, PPH 1999, nr 3, s. 10; M. K r z y s z c z a k,
W³asno�æ urz¹dzeñ, o których mowa w art. 49 KC, MoP 2000, nr 10, s. 641 oraz G. B i e -
n i e k, Z problematyki stosowania art. 49 Kodeksu cywilnego, NPN 2003, nr 1, s. 14.
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z omawianych urz¹dzeñ, np. u¿ytkowanie, najem, leasing. Urz¹dzenia
przesy³owe, w przypadku gdy �wchodz¹ w sk³ad przedsiêbiorstwa�,
zachowuj¹ status samodzielnych rzeczy ruchomych. Ma to miejsce, gdy
przez fizyczne po³¹czenie w sposób trwa³y z sieci¹ przestaj¹ byæ czê�ci¹
sk³adow¹ nieruchomo�ci. Przez po³¹czenie staj¹ siê sk³adnikiem przed-
siêbiorstwa16.

Aktualna tre�æ art. 49 § 2 k.c. wi¹¿e w³asno�æ urz¹dzenia z ponie-
sieniem kosztów jego budowy. Stwierdzenie takie nie jest w pe³ni wy-
starczaj¹ce, powsta³ problem w przypadku, gdy koszty budowy ponosi³
przedsiêbiorca lub w³a�ciciel nieruchomo�ci albo inna osoba. Kwestia
w³asno�ci urz¹dzeñ wymienionych w art. 49 k.c. s³u¿¹cych do dopro-
wadzania i odprowadzania p³ynów, pary, gazu, energii elektrycznej nie jest
rozstrzygniêta expressis verbis w obowi¹zuj¹cych przepisach. W praktyce
powstaje problem z ustaleniem prawa w³asno�ci wymienionych urz¹dzeñ.
W³a�ciciel nieruchomo�ci, stawiaj¹c budynek wraz z ca³¹ infrastruktur¹
techniczn¹ urz¹dzeñ, które stanowi¹ czê�æ sk³adow¹ tej nieruchomo�ci,
w konsekwencji staje siê ich w³a�cicielem. Problem ten spróbowano
rozwi¹zaæ w omawianym projekcie zmiany kodeksu cywilnego17.

Z chwil¹ trwa³ego po³¹czenia z gruntem urz¹dzenie uzyskuje status
czê�ci sk³adowej nieruchomo�ci i zgodnie z art. 191 k.c. staje siê w³a-
sno�ci¹ w³a�ciciela nieruchomo�ci. Status taki urz¹dzenie traci z chwil¹,
gdy wejdzie w sk³ad przedsiêbiorstwa. Zgodnie z projektem urz¹dzenia
wymienione w art. 49 k.c. wchodz¹ w sk³ad przedsiêbiorstwa z chwil¹,
gdy przedsiêbiorca przy³¹czy je w sposób trwa³y, fizyczny do swojej
sieci18.

Kolejna zmiana art. 49 k.c. ma na celu dodanie § 3, 4 i 5, uszcze-
gó³owiaj¹cych status prawny urz¹dzeñ przesy³owych w aspekcie ich
w³asno�ci. Zgodnie z art. 49 § 2 k.c.19 obowi¹zuj¹cej ustawy sfinanso-

16 G. B i e n i e k, Jeszcze w sprawie statusu prawnego urz¹dzeñ przesy³owych, MoP
2008, nr 20, s. 1073.
17 Orzeczenie SN z dnia 29 lipca 1965 r., III CR 161/65 (OSPiKA 1966, nr 5, poz.

106).
18 Szerzej zobacz uzasadnienie projektu.
19 Zgodnie z art. 49 k.c. osoba, która ponios³a koszty budowy urz¹dzeñ, o których

mowa w § 1, i jest ich w³a�cicielem, mo¿e ¿¹daæ, aby przedsiêbiorca, który przy³¹czy³
urz¹dzenia do swojej sieci, naby³ ich w³asno�æ za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba
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wanie kosztów budowy urz¹dzeñ ma decyduj¹ce znaczenie dla okre�lenia,
kto jest ich w³a�cicielem. Przepis ten dotyczy urz¹dzeñ, które nie nale¿¹
ju¿ do czê�ci sk³adowych nieruchomo�ci, gdy¿ wchodz¹ one w sk³ad
przedsiêbiorstwa. Przez po³¹czenie w sposób trwa³y straci³y one status
czê�ci sk³adowych nieruchomo�ci, staj¹c siê rzeczami ruchomymi
mog¹cymi byæ odrêbnym przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. Ich
przeniesienie w³asno�ci nastêpuje w drodze umowy na rzecz przedsiê-
biorcy lub osoby trzeciej. Poniesienie kosztów budowy urz¹dzeñ prze-
s¹dza o ich w³asno�ci jako w³asno�ci rzeczy ruchomej. Podobnie te¿,
je¿eli koszty budowy urz¹dzeñ poniós³ przedsiêbiorca przesy³owy, to po
po³¹czeniu urz¹dzeñ z sieci¹ staje siê on w³a�cicielem urz¹dzeñ jako rzeczy
ruchomych20.

Osoba, która sfinansowa³a koszt budowy urz¹dzeñ ma roszczenie
o wynagrodzenie wynikaj¹ce z art. 49 § 2 zd. 1 k.c. wzglêdem przed-
siêbiorcy przesy³owego. Roszczenie mo¿e byæ zmienione przez umowê.
�Wol¹ stron mo¿e byæ przeniesienie w³asno�ci nieodp³atnie, za czê�cio-
wym wynagrodzeniem, zawarcie umowy leasingu, ustanowienie u¿ytko-
wania urz¹dzenia na rzecz przedsiêbiorcy lub zawarcie umowy u¿ycze-
nia�21. Roszczenie dotyczy wy³¹cznie nabycia prawa w³asno�ci urz¹dzeñ
przesy³owych przez przedsiêbiorcê. Nie jest mo¿liwe dochodzenie na pod-
stawie tego przypisu innych roszczeñ, np. zawarcia umowy dotycz¹cej
korzystania z tych urz¹dzeñ (dzier¿awy). Celem przepisu jest uregulo-
wanie wy³¹cznie stosunków w³asno�ciowych, inne kwestie zwi¹zane z ko-
rzystaniem z urz¹dzeñ przesy³owych pozostaj¹ poza zakresem uregulo-
wania zawartego w powy¿szym przepisie. Pomiêdzy osob¹ ponosz¹c¹
koszty budowy i osob¹ w³a�ciciela nie musi zachodziæ to¿samo�æ22.

¿e w umowie strony postanowi³y inaczej. Z ¿¹daniem przeniesienia w³asno�ci tych urz¹-
dzeñ mo¿e wyst¹piæ tak¿e przedsiêbiorca.
20 Przedsiêbiorca mo¿e nabyæ w³asno�æ urz¹dzeñ równie¿ w drodze zasiedzenia. Po-

siadacz rzeczy ruchomej niebêd¹cy jej w³a�cicielem nabywa w³asno�æ, je¿eli posiada rzecz
nieprzerwanie od 3 lat jako posiadacz samoistny, chyba ¿e posiada w z³ej wierze (art. 174
k.c.). G. B i e n i e k, Urz¹dzenia..., s. 47.
21 G. B i e n i e k, Urz¹dzenia..., s. 48.
22 Z. G a w l i k, Komentarz do art. 49 kodeksu cywilnego (Dz.U.64.16.93), [w:] A. K i -

d y b a, K. K o p a c z y ñ s k a - P i e c z n i a k, E. N i e z b e c k a, Z. G a w l i k, A. J a n i a k,
A. J e d l i ñ s k i, T. S o k o ³ o w s k i, Kodeks cywilny. Komentarz, Czê�æ ogólna, red. A. Ki-
dyba, LEX 2009, punkt 17.
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W przepisach pozakodeksowych mo¿na równie¿ odnale�æ regulacje
dotycz¹ce umownego sposobu korzystania z urz¹dzeñ, o których mowa
w art. 49 § 1 k.c. Z prawa energetycznego wynika, i¿ osoby, które do
dnia wej�cia w ¿ycie tej ustawy wybudowa³y z w³asnych �rodków
urz¹dzenia i instalacje, mog³y w terminie 2 lat od wej�cia w ¿ycie ustawy
przekazaæ odp³atnie, na warunkach uzgodnionych przez strony, te urz¹-
dzenia przedsiêbiorstwu energetycznemu23. Inny przyk³ad znajduje siê
w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu �cieków. W my�l niej osoby, które wybu-
dowa³y z w³asnych �rodków urz¹dzenia wodoci¹gowe i urz¹dzenia
kanalizacyjne, mog¹ je przekazaæ odp³atnie gminie lub przedsiêbiorstwu
wodoci¹gowo-kanalizacyjnemu na warunkach uzgodnionych w umowie24.

Urz¹dzenia, o których mowa w art. 49 k.c. jako rzeczy ruchome,
w przypadku gdy zostaj¹ wybudowane przez w³a�ciciela nieruchomo�ci
na jego gruncie, s¹ jego w³asno�ci¹. Samo przy³¹czenie do sieci, bez
wzglêdu na to, czy powoduje ich �cis³e po³¹czenie z sieci¹ w rozumieniu
art. 47 § 2 k.c., czy te¿ nie, nie mo¿e powodowaæ przej�cia prawa
w³asno�ci na w³a�ciciela przedsiêbiorstwa. De facto bowiem o przej�ciu
w³asno�ci nadal decydowa³by fakt, a nie zdarzenie prawne. Tym samym
nale¿a³oby wówczas w zakresie rozliczeñ odwo³aæ siê do przepisów
o bezpodstawnym wzbogaceniu. To rozwi¹zanie jednak odpada z uwagi
na nowelizacjê art. 49 k.c., jak i dokonan¹ wyk³adniê. Poniewa¿ do chwili
wej�cia w sk³ad przedsiêbiorstwa urz¹dzenia przesy³owe stanowi¹ czê�æ
sk³adow¹ gruntu, ewentualne rozliczenia z tytu³u korzystania z nierucho-
mo�ci powinny byæ uregulowane w drodze umowy o przeniesienie
w³asno�ci urz¹dzeñ25.

23 Art. 66 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. � Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r.,
nr 89, poz. 625 ze zm.).
24 Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê

i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (Dz.U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 ze zm.).
25 M. O l c z y k, Komentarz do art. 49 kodeksu cywilnego, [w:] M. O l c z y k, Komen-

tarz do ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy � Kodeks cywilny oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U.08.116.731), LEX 2008, punkt 10. Urz¹dzenia te staj¹ siê czê�ciami
sk³adowymi przedsiêbiorstwa z chwil¹ ich po³¹czenia z sieci¹ urz¹dzeñ przedsiêbiorstwa,
co stanowi questio facti. Z t¹ chwil¹ urz¹dzenia te staj¹ siê przedmiotem w³asno�ci pod-
miotu prowadz¹cego przedsiêbiorstwo. Podmiot ten uzyskuje w³asno�æ owych urz¹dzeñ
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Stan prawny przedstawiony powy¿ej, szczególnie w zakresie skutków
prawnych po³¹czenia oraz przej�cia prawa w³asno�ci, stwarza liczne
w¹tpliwo�ci interpretacyjne. Art. 49 k.c. przes¹dza tylko o tym, ¿e urz¹dzenia
tam wskazane nie s¹ czê�ci¹ sk³adow¹ gruntu, je¿eli wchodz¹ w sk³ad
przedsiêbiorstwa. Urz¹dzenia, staj¹c siê czê�ci¹ sk³adow¹ przedsiêbior-
stwa poprzez przy³¹czenia do sieci, nie musz¹ stanowiæ jego w³asno�ci26 .
Wej�cie wymienionych w tym przepisie urz¹dzeñ w sk³ad przedsiêbior-
stwa nie musi koniecznie polegaæ na przej�ciu prawa w³asno�ci do tych
urz¹dzeñ, gdy¿ sk³adniki wchodz¹ce w sk³ad przedsiêbiorstwa mog¹ byæ
przedmiotem nie tylko prawa w³asno�ci, ale równie¿ innych praw rze-
czowych i obligacyjnych27. Przej�cie prawa w³asno�ci urz¹dzeñ, o któ-
rych mowa w art. 49 k.c., na przedsiêbiorstwo lub zak³ad nastêpuje
poprzez sam fakt przy³¹czenia, zatem dojdzie w ten sposób do pozba-
wienia prawa w³asno�ci odbiorcy mediów do tych urz¹dzeñ, które naj-
czê�ciej wybudowa³ z w³asnych �rodków. Art. 49 k.c. nie stanowi podstawy
prawnej, na jakiej odbiorca � w³a�ciciel gruntu mia³by zostaæ pozbawiony
tego prawa. Pozbawienie prawa w³asno�ci na tej podstawie mia³oby
charakter wyw³aszczenia, za� stosownie do art. 21 ust. 2 Konstytucji
wyw³aszczenie jest dopuszczane jedynie wówczas, gdy jest dokonywane
na cele publiczne i za s³usznym odszkodowaniem28.

Obecna formu³a dotycz¹ca w³asno�ci urz¹dzeñ przesy³owych okazuje
siê niewystarczaj¹ca, bowiem koszty budowy mog¹ ponie�æ odpowiednio
albo przedsiêbiorca, albo w³a�ciciel nieruchomo�ci, albo inna osoba.
Rz¹dowy projekt reguluje tê kwestiê. Zgodnie z regulacj¹ wyra¿on¹
w projektowanym art. 49 § 3 k.c., je�li koszty budowy urz¹dzeñ prze-
sy³owych poniós³ przedsiêbiorca, to bêd¹ one jego w³asno�ci¹ tak¿e po
trwa³ym po³¹czeniu ich z cudz¹ nieruchomo�ci¹, a przed wej�ciem w sk³ad

bez wzglêdu na to, kto je budowa³ i z czyich �rodków, czyli tak¿e wówczas, gdy urz¹dzenia
te za³o¿y³ w³a�ciciel gruntu. Tak M. B e d n a r e k, Mienie. Komentarz do art. 44-553
Kodeksu cywilnego, Kraków 1997, s. 156.
26 Por. glosa M. K ê p i ñ s k i e g o do wyroku SN z 27 maja 1998 r., I CKN 702/97

(OSP 1999, nr 7-8, poz. 139).
27 J. F r ¹ c k o w i a k, O konieczno�ci dalszych zmian prawa cywilnego szczególnie

w odniesieniu do podmiotów i umów w obrocie gospodarczym, PPH 1999, nr 3, s. 10.
28 M. K r z y s z c z a k, W³asno�æ urz¹dzeñ, o których mowa w art. 49 k.c., MoP 2000,

nr 10, s. 641.
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przedsiêbiorstwa. Kolejny przepis tego samego artyku³u dotyczy okolicz-
no�ci, w której koszty budowy urz¹dzeñ przesy³owych poniós³ w³a�ciciel
nieruchomo�ci, z któr¹ trwale urz¹dzenia takie po³¹czono, przyjmuj¹c, ¿e
w chwili wej�cia w sk³ad przedsiêbiorstwa utraci³y one status czê�ci
sk³adowej nieruchomo�ci (art. 49 § 1 k.c.). W tym przypadku w³a�ciciel
nieruchomo�ci mo¿e ¿¹daæ od przedsiêbiorcy nabycia praw do takich
urz¹dzeñ, poniewa¿ to w³a�ciciel poniós³ koszty sfinansowania urz¹dzeñ.
Prawo takie jest wy³¹czone, je¿eli strony w umowie okre�li³y inny tytu³
prawny do korzystania z takich urz¹dzeñ, np. u¿ytkowanie, najem lub
leasing. Natomiast w sytuacji, gdy koszty budowy urz¹dzeñ przesy³o-
wych ponios³a inna osoba ni¿ przedsiêbiorca lub w³a�ciciel nieruchomo�ci
w drodze wyj¹tku od art. 191 k.c., urz¹dzenia pozostaj¹ w³asno�ci¹ tej
osoby, tak¿e po sta³ym po³¹czeniu z cudz¹ nieruchomo�ci¹. Osoba taka
lub te¿ przedsiêbiorca mo¿e ¿¹daæ za odpowiednim wynagrodzeniem,
je¿eli w umowie nie postanowiono inaczej, aby przedsiêbiorca naby³ w³a-
sno�æ urz¹dzeñ, gdy urz¹dzenia wchodz¹ w sk³ad przedsiêbiorstwa29.

W projekcie nowelizacji zaproponowano tak¿e odrêbn¹ regulacjê
w odniesieniu do budynków i budowli, które s³u¿¹ wy³¹cznie do korzy-
stania z urz¹dzeñ przesy³owych. Ustalono, ¿e obiekty te, je¿eli zostan¹
wzniesione przez przedsiêbiorcê na nieruchomo�ci obci¹¿onej s³u¿ebno-
�ci¹ przesy³u, bêd¹ jego w³asno�ci¹. Natomiast je¿eli zostan¹ wzniesione
przez w³a�ciciela nieruchomo�ci lub inn¹ osobê, w³a�ciciel nieruchomo�ci
mo¿e ¿¹daæ, aby przedsiêbiorca naby³ ich w³asno�æ za wynagrodzeniem.
Je¿eli natomiast budynek wznios³a osoba na cudzym gruncie, to ma
roszczenie o zwrot nak³adu do w³a�ciciela nieruchomo�ci. Przedsiêbiorca,
który zamierza wybudowaæ nowe urz¹dzenia, powinien uprzednio uzy-
skaæ tytu³ prawny do gruntu, a w szczególno�ci � s³u¿ebno�æ przesy³u
na mocy art. 3051 k.c. Je¿eli nastêpnie na tej nieruchomo�ci obci¹¿onej
s³u¿ebno�ci¹ przesy³u przedsiêbiorstwo wzniesie budynki lub budowle
s³u¿¹ce wy³¹cznie do korzystania z urz¹dzeñ z art. 49 § 1 k.c., to na
zasadzie wyj¹tków od regu³y superficio solo cedit budynki te lub budowle
stanowi¹ jego w³asno�æ. Przy czym w³asno�æ ta jest prawem zwi¹zanym
ze s³u¿ebno�ci¹ przesy³u. Wyga�niêcie s³u¿ebno�ci spowoduje automa-
tyczn¹ utratê prawa w³asno�ci budynków i budowli, a jej zbycie bêdzie

29 Zob. projekt.
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odnosiæ siê tak¿e do budynków i budowli posadowionych na nierucho-
mo�ci obci¹¿onej s³u¿ebno�ci¹ przesy³u30.

Zgodnie z art. 2 § 2 projektu, stanowi¹cym przepis przej�ciowy,
w odniesieniu do budynków i budowli s³u¿¹cych do wy³¹cznego korzy-
stania z urz¹dzeñ, o których mowa w art. 49 § 1 k.c., wzniesionych przed
wej�ciem w ¿ycie ustawy, proponuje siê uregulowanie ich w³asno�ci
w umowie o ustanowienie s³u¿ebno�ci przesy³u lub w postanowieniu s¹-
dowym o ustanowieniu tej s³u¿ebno�ci. Przepis dotyczy wy³¹cznie tych
budynków i budowli, których w³asno�æ nie zosta³a przeniesiona na przed-
siêbiorcê przed wej�ciem w ¿ycie projektowanej nowelizacji, nie obejmuje
budynków i budowli s³u¿¹cych wy³¹cznie do korzystania z urz¹dzeñ,
o których mowa w art. 49 § 1 k.c., które zosta³y ju¿ przeniesione na
w³asno�æ przedsiêbiorcy przed wej�ciem w ¿ycie nowelizacji31.

II. Zmiany w zakresie s³u¿ebno�ci przesy³u
Ustawodawca w obecnym stanie prawnym pomin¹³ u¿ytkowników

wieczystych. Rozstrzygniêcie, czy stron¹ mo¿e byæ u¿ytkownik wieczy-
sty nieruchomo�ci obci¹¿onej, wymaga odwo³ania siê do obszernego
orzecznictwa i ustaleñ doktryny w zakresie s³u¿ebno�ci gruntowych, które
na mocy art. 3054 k.c. znajd¹ tym samym zastosowanie równie¿ do
s³u¿ebno�ci przesy³u. Wskutek tego dochodzi do absurdalnych sytuacji,
w których przedsiêbiorstwo przesy³owe prowadzi rokowania ze Skarbem
Pañstwa lub gmin¹, a u¿ytkownik wieczysty dowiaduje siê niespodzie-
wanie, ¿e przez jego nieruchomo�ci bêd¹ przechodzi³y urz¹dzenia s³u¿¹ce
do doprowadzania lub odprowadzania p³ynów, pary, gazu, energii elek-
trycznej oraz inne urz¹dzenia podobne32. Proponowana tre�æ art. 2851 k.c.
w pe³ni reguluje status u¿ytkownika wieczystego. S³u¿ebno�æ gruntow¹,
w tym tak¿e s³u¿ebno�æ przesy³u, mo¿e ustanowiæ u¿ytkownik wieczysty
na prawie u¿ytkowania wieczystego. S³u¿ebno�æ taka obci¹¿a oraz jest
ustanawiana na rzecz u¿ytkownika wieczystego.

30 Zob. uzasadnienie projektu.
31 Tam¿e.
32 S. R u d n i c k i, Komentarz do kodeksu cywilnego, ksiêga druga: W³asno�æ i inne

prawa rzeczowe, Warszawa 2002, s. 437.
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Prawodawca w projekcie zmiany kodeksu cywilnego odniós³ siê
równie¿ do samej s³u¿ebno�ci przesy³u poprzez uzupe³nienie przepisów.
Wskutek rozwoju stosunków spo³ecznych, politycznych i gospodarczych
zmieni³ siê stopniowo zakres i rodzaj s³u¿ebno�ci. Dzisiejsze uregulowanie
s³u¿ebno�ci w kodeksie cywilnym jest wynikiem d³ugiego rozwoju tej
instytucji. Rozwój ten trwa nadal, wyrazem tego jest uchwalona w dniu
30 maja 2008 r. ustawa o zmianie ustawy � Kodeks cywilny oraz nie-
których innych ustaw33, wprowadzaj¹ca z dniem 3 sierpnia 2008 r. do
polskiego systemu prawnego nowy, trzeci rodzaj s³u¿ebno�ci � s³u¿eb-
no�æ przesy³u34 . Instytucja ta zosta³a dodana w ksiêdze drugiej �W³asno�æ
i inne prawa rzeczowe�, w dziale III �S³u¿ebno�ci�, po rozdziale pierw-
szym dotycz¹cym s³u¿ebno�ci gruntowych i rozdziale drugim dotycz¹-
cym s³u¿ebno�ci osobistych35. Trafnie zauwa¿a M. Olczyk: �Jak wynika
z komentowanego art. 3051, ustawodawca wprowadzi³ trzeci, obok
s³u¿ebno�ci gruntowej i osobistej, rodzaj s³u¿ebno�ci � s³u¿ebno�æ prze-
sy³u36.

S³u¿ebno�æ przesy³u charakteryzuje siê pewnymi odrêbno�ciami kon-
strukcyjnymi. G. Bieniek wskazuje na dwie jej istotne cechy i stwierdza,
¿e �ró¿ni siê ona w kilku istotnych kwestiach od tradycyjnej s³u¿ebno�ci
gruntowej, któr¹ pozostawiono bez zmian, natomiast art. 3054 k.c. sta-
nowi, ¿e do s³u¿ebno�ci przesy³u stosuje siê odpowiednie przepisy o s³u-
¿ebno�ciach gruntowych37. [...] Po pierwsze, jej ustanowienie nastêpuje

33 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r., o zmianie ustawy � Kodeks cywilny oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. nr 116, poz. 731). Dalej: ustawa z dnia 30 maja 2008 r., o zmianie
ustawy � Kodeks cywilny.
34 K.A. D a d a ñ s k a, T.A. F i l i p i a k, Komentarz do art. 285..., punkt 2. Odmiennie

G. B i e n i e k, kwalifikuj¹c s³u¿ebno�æ przesy³u jako rodzaj s³u¿ebno�ci gruntowej, uzasad-
niaj¹c, ¿e wynika to z tre�ci art. 3054 k.c., stanowi on, ¿e do s³u¿ebno�ci przesy³u stosuje
siê odpowiednio przepisy o s³u¿ebno�ci gruntowych. G. B i e n i e k, Urz¹dzenia przesy³o-
we. Problematyka prawna, Warszawa 2008, s. 55.
35 S. R u d n i c k i, G. R u d n i c k i, Komentarz..., s. 569.
36 Nie wydaje siê jednak trafne ani stanowisko wyra¿one przez G. Bieñka, ¿e jest to

rodzaj s³u¿ebno�ci gruntowej, o czym ma decydowaæ art. 3054 k.c., ani te¿ ¿e jest to
s³u¿ebno�æ osobista. M. O l c z y k, Komentarz do art.49 kodeksu cywilnego, [w:] M. O l -
c z y k, Komentarz do ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy � Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.116.731), LEX 2008.
37 Inaczej uwa¿a B. Rakoczy wskazuj¹c, i¿ przepisy te nale¿y stosowaæ odpowiednio.

Neguje on pogl¹d G. Bieñka dotycz¹cy stosowania odpowiednich przepisów o s³u¿ebno�ci
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na rzecz przedsiêbiorcy, który jest w³a�cicielem urz¹dzeñ, o których mowa
w art. 49 § l k.c., lub który zamierza wybudowaæ takie urz¹dzenia. [...]
Po drugie, wprowadzenie zasady, ¿e s³u¿ebno�æ przesy³u mo¿e byæ
zastosowana nie tylko do takich stanów faktycznych, w których urz¹-
dzenia przesy³owe ju¿ istniej¹, ale równie¿ do takich, w których przed-
siêbiorca urz¹dzenia te zamierza wybudowaæ w przysz³o�ci�38.

S³u¿ebno�æ przesy³u jest zupe³nie now¹ instytucj¹ w prawie polskim.
�Istot¹ s³u¿ebno�ci przesy³u jest mo¿liwo�æ korzystania przez przedsiê-
biorcê, w oznaczonym zakresie, z nieruchomo�ci obci¹¿onej, zgodnie
z przeznaczeniem urz¹dzeñ�39. Jej powstanie wi¹za³o siê z potrzeb¹ uzy-
skania tytu³u prawnego do cudzych nieruchomo�ci przez przedsiêbior-
ców w celu posadowienia na nich urz¹dzeñ s³u¿¹cych do doprowadzania
lub odprowadzania p³ynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych
urz¹dzeñ podobnych, a tak¿e w celu konieczno�ci uregulowania tzw.
zasz³o�ci40. Kodeks cywilny nie przej¹³ regulacji z art. 175 ustawy � Prawo
rzeczowe z 1946 r., zgodnie z któr¹ s³u¿ebno�æ przesy³u mog³a byæ
ustanowiona tak¿e na rzecz ka¿doczesnego w³a�ciciela oznaczonego
przedsiêbiorstwa, do takiej s³u¿ebno�ci by³y stosowane odpowiednie
przepisy o s³u¿ebno�ci gruntowej41.

Przed uchwaleniem nowej instytucji panowa³o przekonanie, ¿e s³u¿eb-
no�æ gruntowa by³a najlepsz¹ instytucj¹ przystosowan¹ do zaspokajania
interesów w³a�ciciela nieruchomo�ci oraz interesów przedsiêbiorcy prze-
sy³owego. Chodzi³o jedynie o umowne ustanowienie s³u¿ebno�ci grun-
towej na podstawi art. 285 k.c. Tak ukszta³towana s³u¿ebno�æ nie zwiêksza³a

gruntowej. Przy za³o¿eniu, ¿e chodzi o stosowanie odpowiednich przepisów o s³u¿ebno�ci
gruntowej, nale¿a³oby wybraæ, które przepisy s¹ odpowiednie i je stosowaæ, a które s¹
nieodpowiednie i je pomin¹æ. Wprowadza³oby to te¿ niepotrzebny podzia³ na przepisy
odpowiednie i nieodpowiednie. Tak: B. R a k o c z y, S³u¿ebno�æ przesy³u w praktyce, War-
szawa 2009, s. 26.
38 G. B i e n i e k, Urz¹dzenia..., s. 55.
39 B. R a k o c z y, S³u¿ebno�æ przesy³u..., s. 16.
40 Por. G. B i e n i e k, W sprawie podmiotowych praw rzeczowych w nowym kodeksie

cywilnym, Rejent 2008, nr 2, s. 43.
41 Por. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy � Kodeks cywilny oraz nie-

których innych ustaw, Sejm RP VI Kadencji, druk sejmowy nr 81; por. uchwa³a SN z dnia
17 stycznia 2003 r., III CZP 79/02 (OSN 2003, nr 11, poz. 142).
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u¿yteczno�ci nieruchomo�ci w³adn¹cej, a jedynie s³u¿y³a prowadzeniu
dzia³alno�ci gospodarczej przez przedsiêbiorcê przesy³owego42. Zwiêk-
szenie u¿yteczno�ci nieruchomo�ci jest �ci�le zwi¹zane ze spo³eczno-
gospodarczym jej wykorzystywaniem43.

S³u¿ebno�æ przesy³u nie mo¿e byæ oddzielnym przedmiotem obrotu,
jest prawem zwi¹zanym z urz¹dzeniami bêd¹cymi rzecz¹ ruchom¹ lub
zbiorem rzeczy44. Nale¿y do katalogu ograniczonych praw rzeczowych
wymienionych w kodeksie cywilnym. Jej celem jest zwiêkszenie u¿ytecz-
no�ci nieruchomo�ci lub zaspokojenie potrzeb okre�lonych podmiotów.
Jest prawem na rzeczy cudzej. Prawo to mo¿e byæ ustanawiane jedynie
na nieruchomo�ci. Nie ma mo¿liwo�ci ustanowienia s³u¿ebno�ci przesy³u
na ruchomo�ci. S³u¿ebno�ci¹ przesy³u mo¿na obci¹¿yæ nieruchomo�æ
oraz prawo u¿ytkowania wieczystego45. S³u¿ebno�ci¹ przesy³u mo¿na
obci¹¿yæ nieruchomo�æ gruntow¹, budynkow¹ lub lokalow¹ (art. 46 § 1
k.c. w zw. z art. 49 § 1 k.c.), na której s¹ lub maj¹ byæ posadowione
urz¹dzenia przesy³owe przedsiêbiorcy46. Nowe, ograniczone prawo rze-
czowe jest instytucj¹ kwalifikowan¹ pod wzglêdem podmiotowym i me-
rytorycznym. Kwalifikacja merytoryczna wynika z faktu, ¿e ustawodaw-
ca wprost uregulowa³ tre�æ tego stosunku prawnego, tym samym strony
nie maj¹ swobody okre�lania tre�ci s³u¿ebno�ci przesy³u, inaczej ni¿
w przypadku s³u¿ebno�ci gruntowych i osobistych47. Jest prawem zby-

42 Tak: G. B i e n i e k, Urz¹dzenia..., s. 53.
43 Tam¿e, s. 54. Ponadto w doktrynie istnieje pe³na zgoda: co mo¿e byæ u¿yteczne

dla jednej nieruchomo�ci, nie mo¿e byæ u¿yteczne dla drugiej.
44 K.A. D a d a ñ s k a, T.A. F i l i p i a k, Komentarz do art. 3053 kodeksu cywilnego,

[w:] A. K i d y b a, 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�ci i inne prawa rzeczowe, red. A Kidyba, LEX 2009, punkt 2. S³u¿ebno�æ przesy³u
przechodzi na rzecz nabywcy przedsiêbiorstwa lub urz¹dzeñ z mocy prawa. G. B i e n i e k,
Urz¹dzenia..., s. 58.
45 Za charakterystyczn¹ cechê s³u¿ebno�ci przesy³u uznaæ mo¿na odrêbnie ukszta³-

towany zakres podmiotowy. Tak B. R a k o c z y, S³u¿ebno�æ..., s. 16.
46 Por. wyrok SN z dnia 23 czerwca 1993 r., I CRN 72/93 (MoP 1993, nr 4, poz.

15); uchwa³a SN z dnia 13 stycznia 1995 r., III CZP 169/94 (OSNC 1995, nr 4, poz. 64);
zob. M. G a b r i e l, Status prawny urz¹dzeñ przesy³owych w �wietle projektu zmiany Kodeksu
cywilnego, Nieruchomo�ci 2008, nr 4, s. 4 i nast.; A. S t ê p i e ñ - S p o r e k, Status prawny
urz¹dzeñ wskazanych w art. 49 k.c., MoP 2008, nr 14, s. 735.
47 J.M. K o n d e k, S³u¿ebno�æ przesy³u. Nowe ograniczone prawo rzeczowe, PS 2009,

nr 3, s.23.
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walnym, przechodzi na nabywcê przedsiêbiorstwa lub nabywcê urz¹dzeñ
wymienionych w art. 49 § 1 k.c.48

S³u¿ebno�æ przesy³u jest s³u¿ebno�ci¹ pozwalaj¹c¹ na umo¿liwienie
prawnego uregulowania dostêpu do cudzych nieruchomo�ci, na których
posadowione s¹ przyk³adowo s³upy niskiego, �redniego oraz wysokiego
napiêcia, przez które przechodz¹ napowietrzne linie energetyczne, sieci
wodoci¹gowe, gazowe oraz inne urz¹dzenia � wybudowane i eksploato-
wane przez przedsiêbiorstwa przesy³owe. Omawiana instytucja jest pra-
wem przedsiêbiorstwa skutecznym wzglêdem wszystkich, jest to istotna
cecha odró¿niaj¹ca s³u¿ebno�æ od stosunków prawnych opartych na
umowach, które nie kreuj¹ powstania ograniczonego prawa rzeczowego.
W praktyce spotyka siê tu g³ównie najem, dzier¿awê, u¿yczenie. Wszyst-
kie te wymienione stosunki ³¹cz¹ jedynie umawiaj¹ce siê strony i spe³niaj¹
dora�n¹ funkcjê, w przeciwieñstwie do omawianego ograniczonego prawa
rzeczowego � nie s¹ rozwi¹zaniami trwa³ymi. S³u¿ebno�æ przesy³u jest
s³u¿ebno�ci¹ czynn¹, polegaj¹c¹ na tym, ¿e przedsiêbiorca mo¿e korzy-
staæ z nieruchomo�ci obci¹¿onej w oznaczonym zakresie. Powinno to
byæ skonkretyzowane w umowie, by zapewniaæ przedsiêbiorcy mo¿li-
wo�æ posadowienia urz¹dzeñ na cudzej nieruchomo�ci oraz nieograniczo-
nego dostêpu do nich w przypadku awarii lub konieczno�ci konserwacji.
Woli stron pozostawi³ ustawodawca zagadnienie dotycz¹ce wynagrodze-
nia49. S³u¿ebno�æ ta mo¿e byæ ustanowiona za wynagrodzeniem albo
bez50. Wynagrodzenie to, co do zasady, powinno byæ �wiadczeniem jed-
norazowym, choæ dopuszcza siê mo¿liwo�æ �wiadczeñ okresowych51.
Ceny rynkowe powinny byæ podstaw¹ ustalenia wysoko�ci wynagrodze-
nia, jako kryteria pomocnicze nale¿y wzi¹æ pod uwagê: zwiêkszenie warto�ci

48 H. W i t c z a k, A. K a w a ³ k o, Prawo rzeczowe, Warszawa, 2009, s. 136. S³u¿eb-
no�æ przesy³u zostaje zbyta wraz ze zbyciem przedsiêbiorstwa lub urz¹dzenia przesy³owych.
P. Wo j n a r s k i, S³u¿ebno�æ przesy³u: niedopracowana instytucja, Rzeczpospolita 2008,
nr 217.
49 Wprawdzie z art. 3051 wynika, ¿e s³u¿ebno�æ przesy³u mo¿e obci¹¿aæ nieruchomo�æ,

jednak przewa¿a pogl¹d, który nale¿y aprobowaæ, i¿ tak¿e u¿ytkownik wieczysty mo¿e
obci¹¿yæ prawo u¿ytkowania wieczystego. G. B i e n i e k, Urz¹dzenia..., s. 58.
50 B. R a k o c z y, S³u¿ebno�æ..., s. 28
51 G. B i e n i e k, Urz¹dzenia..., s. 58; zob. te¿ G. B i e n i e k, S. R u d n i c k i, Nieru-

chomo�ci. Problematyka prawna, Warszawa 2006, s. 69.
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przedsiêbiorstwa, którego sk³adnikiem sta³a siê s³u¿ebno�æ, ewentualne
obni¿enie warto�ci nieruchomo�ci obci¹¿onej, straty poniesione przez
w³a�ciciela nieruchomo�ci obci¹¿onej, np. w postaci utraty po¿ytków
z zajêtego pod urz¹dzenia przesy³owe pasa gruntu. Wysoko�æ tego wy-
nagrodzenia powinien ustalaæ ka¿dorazowo bieg³y s¹dowy52. Wynagro-
dzenie powinno byæ proporcjonalne do stopnia ingerencji posiadacza w tre�ci
prawa w³asno�ci powoda oraz uwzglêdniaæ warto�æ nieruchomo�ci. Na
jego wysoko�æ wp³yw ma równie¿ przewidywany okres trwa³o�ci urz¹-
dzeñ53.

Zgodnie z projektem ustawy (art. 3052 § 3 k.c.) ustanowienie s³u¿eb-
no�ci przesy³u powinno nastêpowaæ nie tylko z uwzglêdnieniem interesu
spo³eczno-gospodarczego, ale i interesu w³a�ciciela nieruchomo�ci. Chodzi
o to, by s³u¿ebno�æ stanowi³a jak najmniejsze obci¹¿enie gruntów, na
których s¹ lub maj¹ byæ zainstalowane urz¹dzenia przesy³owe. Projek-
towane zmiany równie¿ dotycz¹ zasad obliczania wynagrodzenia za
ustanowienie s³u¿ebno�ci przesy³u. Zgodnie z expressis verbis art. 3052

§ 4 k.c. odpowiednie wynagrodzenie powinno uwzglêdniaæ wysoko�æ
wynagrodzenia ustalanego w drodze umowy za podobne obci¹¿enia
w zbli¿onych okoliczno�ciach, w przypadku ich braku, za obni¿enie u¿y-
teczno�ci lub warto�ci obci¹¿onej nieruchomo�ci.

52 Mo¿na tu per analogiam siêgn¹æ do wypowiedzi doktryny dotycz¹cych wynagro-
dzenia przypadaj¹cego w³a�cicielowi nieruchomo�ci obci¹¿onej za ustanowienie s³u¿ebno-
�ci drogi koniecznej. Zob. szerzej wyrok NSA z dnia 8 listopada 2001 r., I SA 834/00
(niepubl.); zob. te¿ G. J ê d r e j e k, Roszczenia zwi¹zane z budow¹ urz¹dzeñ przesy³owych
na cudzym gruncie, MoP 2009, nr 1, s. 28.
53 Wynagrodzenie to powinno uwzglêdniaæ: szkody poniesione przez w³a�ciciela nie-

ruchomo�ci (brak mo¿liwo�ci zabudowy i czerpania z przedmiotowej nieruchomo�ci
po¿ytków) na skutek wybudowania na nieruchomo�ci urz¹dzeñ przesy³owych; zakres
ograniczeñ w³asno�ci nieruchomo�ci i powodowanych. uci¹¿liwo�ci (tj. rozmiar, rodzaj,
po³o¿enie, w³a�ciwo�ci i sposób eksploatacji urz¹dzeñ przesy³owych, rodzaj, przeznaczenie
i powierzchniê nieruchomo�ci nale¿¹cej do w³a�ciciela nieruchomo�ci; niemo¿no�æ korzy-
stania z nieruchomo�ci, na której posadowiono urz¹dzenia przesy³owe w sposób zgodny
z jej spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem; przeznaczenie nieruchomo�ci zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; konieczno�æ zachowania stref
ochronnych wy³¹czonych spod zabudowy wskutek wybudowania urz¹dzeñ przesy³owych;
ograniczenie zdolno�ci inwestycyjnych na nieruchomo�ci; obni¿enie jako�ci, funkcjonal-
no�ci i warto�æ nieruchomo�ci gruntowych, na których posadowiono urz¹dzenia przesy-
³owe. Uchwa³a SN z dnia 17 czerwca 2005 r., III CZP 29/ 05 (niepubl.).
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W projekcie nowelizacji ustawy zaproponowano tak¿e rozwi¹zanie
dotycz¹ce nabycia s³u¿ebno�ci w drodze zasiedzenia. Przed wprowadze-
niem do systemu prawa instytucji s³u¿ebno�ci przesy³u, tj. przed dniem
3 sierpnia 2008 r., nie by³o mo¿liwe nabycie jej w drodze zasiedzenia.
Jednak przedsiêbiorcy przesy³owi korzystali z cudzych nieruchomo�ci
w takim zakresie, jaki obecnie odpowiada tre�ci s³u¿ebno�ci przesy³u54.
W zwi¹zku z tym w projekcie przyjêto, ¿e mo¿liwe bêdzie doliczenie do
czasu zasiedzenia s³u¿ebno�ci przesy³u okresu posiadania s³u¿ebno�ci
o tre�ci odpowiadaj¹cej s³u¿ebno�ci przesy³u, nieprzekraczaj¹cego po³o-
wy czasu posiadania, który jest niezbêdny do nabycia s³u¿ebno�ci prze-
sy³u przez zasiedzenie. A wiêc w zale¿no�ci od dobrej lub z³ej wiary
posiadacza s³u¿ebno�ci � okres ten wynosiæ bêdzie 10 lub 15 lat. Dziêki
temu zapobiegnie siê sytuacji uzyskania s³u¿ebno�ci przesy³u wskutek
zasiedzenia ju¿ z chwil¹ wej�cia w ¿ycie projektowanej ustawy, gdy przed
3 sierpnia 2008 r. przedsiêbiorca przesy³owy np. posiada³ w dobrej wierze
s³u¿ebno�æ równ¹ tre�ci s³u¿ebno�ci przesy³u przez co najmniej 17 lat.
Takie rozwi¹zanie zapobiegnie równie¿ retroaktywnemu dzia³aniu ustawy
nowej55.

Zakoñczenie
Ustaw¹ z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy � Kodeks cywilny

oraz niektórych innych ustaw, obowi¹zuj¹c¹ od 3 sierpnia 2008 r.,
wprowadzono prawne rozwi¹zania, które w sposób racjonalny i zgodny
z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej pogodzi³y interesy przedsiêbior-
ców przesy³owych i w³a�cicieli nieruchomo�ci. Rozwi¹zania wyra¿one
w tej ustawie mia³y charakter regulacji ogólnych. Do�wiadczenia zwi¹-
zane ze stosowaniem przepisów wykaza³y konieczno�æ siêgniêcia do
regulacji prawnych szczególnych, które maj¹ zastosowanie do z³o¿onych
stanów faktycznych i prawnych. Dlatego te¿ powsta³a potrzeba nowe-

54 Zgodnie z uchwa³¹ SN z dnia 7 pa�dziernika 2008 r., III CZP 89/08 (niepubl.),
wyja�niono, ¿e przed ustawowym uregulowaniem s³u¿ebno�ci przesy³u dopuszczalne by³o
nabycie w drodze zasiedzenia s³u¿ebno�ci odpowiadaj¹cej tre�ci s³u¿ebno�ci przesy³u na
rzecz przedsiêbiorcy.
55 Zob. szerzej: projekt.
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lizacji przepisów dotycz¹cych omawianych instytucji prawnych. Wyra-
zem tego sta³ siê projekt zmiany ustawy � Kodeks cywilny, maj¹cy na
celu uszczegó³owienie obowi¹zuj¹cego rozwi¹zania dotycz¹cego urz¹-
dzeñ przesy³owych i s³u¿ebno�ci przesy³u.

Abstract
Transmission easement is a new institution of civil law. The legislature

did not fully settled it. This article aims to present a new draft amendments
to the rules of the transmission infrastructure. This article presents the
main changes to be introduced by the new draft amendment of the Civil
Code.
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