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Program szkolenia: 

 

1.Istota służebności przesyłu, 

• cel wprowadzenia służebności przesyłu do kodeksu cywilnego, 

2.Praktyczne zastosowanie służebności przesyłu,  

• zakres przedmiotowy i podmiotowy zastosowania służebności przesyłu, 

3.Właściwe określenie kręgu osób uprawnionych do wyrażania zgody na obciążenie 

nieruchomości, 

• współwłasność ułamkowa, 

• spółdzielnie mieszkaniowe, 

• wspólnoty mieszkaniowe, 

• współwłasność małżeńska, 

4.Zmiana, ustanie, wygaśnięcie i przeniesienie służebności przesyłu na inny podmiot, 

5.Szczegóły zapisów umowy o ustanowienie służebności przesyłu, wzajemne prawa i 

zobowiązania właściciela nieruchomości oraz przedsiębiorcy przesyłowego, 

6.Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu - zakres zastosowania, 

7.Problematyka procesowa ustanowienia służebności przesyłu w drodze postępowania 

cywilnego, warunki niezbędne do złożenia wniosku, zakres i wymogi postępowania 

dowodowego, 

8.Sporządzenie prawidłowego wniosku o ustanowienie służebności, określenie wymaganych 

przez sąd dokumentów, sposób redakcji wniosku, 

9.Problematyka związana z ustalaniem wysokości odpowiedniego wynagrodzenia za 

ustanowienie służebności, składniki wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, 

10.Opodatkowanie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu w świetle 

obowiązujących przepisów i orzecznictwa,  

11.Prowadzenie inwestycji liniowej przy nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości, 

12.Wykorzystanie przez przedsiębiorstwo przymusowego administracyjnego postępowania 

celem uzyskania w drodze decyzji zezwolenia na przeprowadzenie inwestycji przez cudzy 

grunt, 

• decyzje wydane w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i 

trybie wywłaszczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 17, poz. 70 ze zm.), 

• decyzje wydane w oparciu o art. 70 ustawa z dnia 29 kwietnia 1985r. o gospodarce 

gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz. U z 1991r., Nr 30, poz. 127 ze zm.), 

• zakres zastosowania oraz przesłanki zastosowania art. 124 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, 

• zakres zastosowania oraz przesłanki zastosowania art. 124b ustawy o gospodarce 

nieruchomości, 

13.Przykłady najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie służebności przesyłu, 

14.Podsumowanie szkolenia – dyskusja. 
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1.Istota służebności przesyłu 

 

Cel wprowadzenia służebności przesyłu do kodeksu cywilnego 

 

Problematyka związana z uzyskaniem przez przedsiębiorstwa dostępu do urządzeń oraz 

inwestycji w infrastrukturę sieciową w Polsce stała  się ostatnimi czasy przedmiotem 

żywiołowej dyskusji oraz zainteresowania wielu środowisk. Przyczyną tego stanu rzeczy 

stanowił brak właściwych narzędzi prawnych, które zapewniłyby przedsiębiorstwom 

nieograniczony i niczym nieskrępowany dostęp do urządzeń. Brak właściwych narzędzi 

prawnych prowadził i nadal prowadzi do konfliktu interesów. Głównymi aktorami na polu 

walki są przedsiębiorstwa oraz właściciele nieruchomości, na których urządzenia się znajdują 

lub mają zostać wybudowane.  Przedmiotowe konflikty pogłębiła również spuścizna 

poprzedniego ustroju prawnego, w którym przedsiębiorstwa instalowały swoje urządzenia na 

cudzych nieruchomościach najczęściej bez uzyskania jakiegokolwiek tytułu prawnego, co 

skutkuje w chwili obecnej brakiem dostępu do tych urządzeń. Fakt ten wynikał z 

obowiązujących ówcześnie przepisów prawa m.in. na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 

1961r. – prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) przedsiębiorstwa instalowały swoje 

urządzenia na cudzych nieruchomościach najczęściej bez uzyskania jakiegokolwiek tytułu 

prawnego, a jedynie na podstawie pozwolenia budowlanego, wydawanego w szczególności. 

W świetle tych przepisów wydanie pozwolenia budowlanego nie było uwarunkowane 

legitymowaniem się przez przedsiębiorstwa tytułem prawnym do gruntu, oraz tego, iż we 

wprowadzonym w dniu 1 stycznia 1965r. kodeksie cywilnym nie znalazła się instytucja 

służebności ustanawianej na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego, pomimo tego, iż instytucja 

ta funkcjonowała w polskim porządku prawnym od dnia 11 października 1946r. Art. 175 

Dekretu stanowił bowiem, iż służebność może być ustanowiona także na rzecz 

każdoczesnego właściciela oznaczonego przedsiębiorstwa. Do takiej służebności stosuje się 

odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. 

 

Oczywistym jest, iż na obecnym etapie rozwoju technologicznego doprowadzenie i 

odprowadzenie szeroko pojętych mediów musi odbywać się za pomocą sieci, instalacji i 

urządzeń, które siłą rzeczy muszą znajdować się na cudzych gruntach. Powoduje to, zatem 

konieczność ograniczenia właścicieli nieruchomości w zakresie przysługującego im prawa 

własności do nieruchomości i zapewnienia przedsiębiorstwom stałego i nieograniczonego 

dostępu do urządzeń. Naruszenie, zatem prawa własności jest w takiej sytuacji uzasadnione 

obiektywnymi względami społecznymi polegającymi na dostarczeniu w sposób ciągły i 

niezawodny mediów obywatelom. Z tego też względu ustawodawca wprowadził szczególne 

konstrukcje prawne, które pozwalają równoważyć z jednej strony interesy właścicieli 

nieruchomości do wyłącznego z niej korzystania, interesy przedsiębiorców przesyłowych oraz 

odbiorców dóbr przesyłanych przez tych przedsiębiorców.  Obowiązujące w tym zakresie 

konstrukcje prawne mają charakter cywilnoprawny, jak i administracyjny.  

 

Zagadnienie dostępu przez przedsiębiorcę do urządzeń przesyłowych, posadowionych na 

cudzych gruntach, było, jeszcze przed nowelizacją kodeksu cywilnego, przedmiotem 

rozstrzygnięć Sądu Najwyższe w uchwale z dnia 17 stycznia 2003 r. (III CZP 79/02, OSNC 

2003, nr 11, poz. 142) oraz w uchwale z dnia 11 maja 2005 r. (III CK 556/04, Mon. Praw. 
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2005, nr 13, s. 621). W powołanych orzeczeniach Sąd Najwyższy uznał, że okoliczność, iż 

nieruchomość władnąca wchodzi w skład przedsiębiorstwa przesyłowego, sama przez się nie 

wyklucza możliwości zrealizowania przez strony umowy o ustanowienie służebności 

gruntowej w celu określonym w art. 285 § 2 k.c. Badanie w postępowaniu 

wieczystoksięgowym skuteczności materialnoprawnej umowy o ustanowienie takiej 

służebności, w zakresie jej zgodności z celem określonym w art. 285 § 2 k.c., nie jest 

dopuszczalne. W powołanych orzeczeniach Sąd Najwyższy powołał się na wykładnię 

funkcjonalną, jednak orzeczenia te spotkały się z zarzutem, że nie została spełniona 

przesłanka z art. 285 § 2 k.c., gdyż w istocie ustanowienie służebności miało na celu 

zwiększenie użyteczności przedsiębiorstwa przesyłowego, a nie nieruchomości władnącej. 

Obecnie tego rodzaju wykładni zaprezentowanej przez Sąd Najwyższy zarzuca się 

niekonstytucyjność. 

 

2.Praktyczne zastosowanie służebności przesyłu 

 

Zakres przedmiotowy i podmiotowy zastosowania służebności przesyłu 

 

Artykuł 3051  k.c.  wprowadza definicję legalną służebności przesyłu. Zgodnie z tym 

artykułem nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować 

lub, którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 k.c., prawem 

polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z 

nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). Z 

powyższego wynika, iż podmiotem, na rzecz, którego może być ustanowiona służebność 

przesyłu, jest wyłącznie przedsiębiorca, a więc osoba fizyczna, osoba prawna i podmiot 

ustawowy, o którym mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadzące we własnym imieniu działalność 

gospodarczą lub zawodową. Przedmiotem działalności takiego przedsiębiorcy powinna być 

działalność związana z wykorzystaniem urządzeń przesyłowych, stąd w doktrynie pojawiło się 

pojęcie przedsiębiorcy przesyłowego, na określenie podmiotów, które zajmują się 

działalnością z wykorzystaniem określonych w art. 49 k.c. urządzeń.  

 

Ustanowienie służebności przesyłu jest możliwe tylko na rzecz takiego przedsiębiorcy, który 

jest właścicielem urządzeń, służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, 

gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych lub który zamierza wybudować 

takie urządzenia (art. 49 § 1 k.c.). Ustawodawca ogranicza zatem krąg przedsiębiorców przez 

sformułowanie dwóch przesłanek: 1) z żądaniem ustanowienia służebności przesyłu może 

wystąpić przedsiębiorca przesyłowy, który zamierza wybudować urządzenia, o których mowa 

w art. 49 § 1 k.c.; 2) z żądaniem takim może wystąpić przedsiębiorca przesyłowy, którego 

własność stanowią urządzenia wskazane w art. 49 § 1 k.c.  

 

Omawiana nowelizacja pozwala, więc zarówno na uregulowanie tzw. zaszłości oraz 

zabezpiecza interes prawny przedsiębiorcy już w fazie planowania inwestycji.  

 

W przypadku służebności przesyłu nie występuje pojęcie nieruchomości władnącej, co 

stanowi  cechę odróżniającą służebność przesyłu od służebności gruntowych i osobistych. 
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Służebnością przesyłu można obciążyć nieruchomość gruntową, budynkową lub lokalową 

(art. 46 § 1 w zw. z art. 49 § 1 k.c.), na której są lub mają być posadowione urządzenia 

przesyłowe przedsiębiorcy. 

 

Omawiany przepis posługuje się pojęciem "urządzenia, o którym mowa w art. 49 § 1 kc”. 

Zgodnie z art. 49 § 1 k.c. urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, 

pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części 

składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.  

 

Pojęcie urządzenia służącego do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, 

energii elektrycznej oraz innych podobnych odwołuje się do wskazania, czemu mają one 

służyć oraz jakie substancje i energia będą lub są odprowadzane (doprowadzane) za ich 

pomocą. Nie jest konieczne łączne odprowadzanie i doprowadzanie przez te urządzenia 

płynów, pary, gazu etc., możliwe jest rozdzielenie tych zadań.  

 

Używając sformułowania "podobne", ustawodawca dał wyraz temu, że dopuszcza stosowanie 

analogii, w celu ustalenia w konkretnym przypadku, o jakie urządzenia chodzi. Podobnymi 

będą urządzenia, które pełnią podobne funkcje oraz o podobnej konstrukcji do urządzeń 

służących do doprowadzania i odprowadzania pary, gazu, energii elektrycznej i płynów. Przy 

czym nie chodzi tu o niemożliwość wymienienia wszystkich urządzeń, ale o niecelowość 

takiego enumeratywnego wyliczenia (zob. szerzej B. Rakoczy, Służebność przesyłu w 

praktyce, s. 50, 56-57). Przyjęta w art. 49 § 1 k.c. formuła, opisująca te urządzenia od strony 

ich przeznaczenia (określenie funkcjonalne), jest prawidłowa i pojemna, gdyż można nią 

objąć także nowe urządzenia, które powstaną w wyniku rozwoju określonej technologii (tak 

G. Bieniek, Urządzenia przesyłowe..., s. 12).  

 

3.Właściwe określenie kręgu osób uprawnionych do wyrażania zgody na 

obciążenie nieruchomości 

 

Podmiotem, który może ustanowić służebność przesyłu, jest natomiast właściciel  

nieruchomości, na której urządzenia przesyłowe są lub mają być posadowione 

(nieruchomości obciążonej). Przy czym bez znaczenia jest jego status prawny, może to być 

osoba fizyczna, prawna, podmiot ustawowy, o którym mowa w art. 331 k.c., ponieważ 

ustawa nie wprowadza w tym względzie żadnych ograniczeń. Podmiot uprawniony do 

ustanowienia służebności przesyłu może posiadać status przedsiębiorcy, ale oczywiście nie 

jest to konieczne. Istotne jest natomiast, by podmiot uprawniony do ustanowienia 

omawianej służebności był właścicielem nieruchomości, na której są lub mają być 

posadowione urządzenia wymienione w art. 49 § 1 k.c. Ustanowienie służebności przesyłu na 

użytkowaniu wieczystym  budzi wiele kontrowersji. Część doktryny opowiada się za 

ustanowieniem służebności przesyłu na tym prawie. W tym jednak przypadku przedmiotem 

służebności przesyłu nie jest nieruchomość, ale prawo użytkowania wieczystego (G. Bieniek, 

Urządzenia przesyłowe..., s. 58; por. E. Gniewek, O ustanowieniu służebności przez 

użytkowników wieczystych, Rejent 2007, nr 2; zob. też uzasadnienie projektu ustawy o 

zmianie ustawy - Kodeks cywilny, Sejm RP VII kadencji, nr druku 74). Jednakże w orzeczeniu 
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z dnia 3 kwietnia 2014r. Sąd Najwyższy III CSK 174/13 wskazał, iż legitymację do żądania 

ustanowienia służebności przesyłu ma właściciel gruntu, a nie użytkownik wieczysty. 

 

Współwłasność ułamkowa 

Służebność przesyłu może być również ustanowiona na nieruchomości będącej przedmiotem 

współwłasności. Ponieważ jest to postać rozporządzenia rzeczą wspólną, wymagana będzie 

zgoda wszystkich współwłaścicieli do jej ustanowienia (art. 199 k.c.) (postanowienie SN z 

dnia 6 lipca 2011 r. I CSK 714/10).  

 

Współwłasność małżeńska 

Zgodnie z art. 37 § 1 kro zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania: 

1)   czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia 

nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania 

nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków; 

2)   czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa 

rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal; 

3)   czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i 

wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa; 

4)   darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych. 

§ 2. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej 

zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. 

§ 3. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni 

termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu. 

§ 4. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest 

nieważna. 

 

Spółdzielnie mieszkaniowe 

Zgodnie  z art. 27 u.s.m. w zakresie nieuregulowanym w ustawie do prawa odrębnej 

własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o własności lokali, z zastrzeżeniem 

ust. 2 i 3. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest 

wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

u.w.l., choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 241 i art. 

26. Przepisów ustawy o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, 

z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio. 

Przepisów u.w.l. o zebraniu właścicieli nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 241 oraz art. 26. 

W świetle powyższego wykonywany przez spółdzielnię mieszkaniową na podstawie art. 27 

ust. 2 u.s.m. zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność spółdzielni uprawnia 

ją do samodzielnego dysponowania nieruchomością wspólną na cele budowlane w 

rozumieniu art. 3 pkt 11 Pb, bez potrzeby uzyskania zgody właścicieli lokali mieszkalnych 

stanowiących odrębny przedmiot własności, wyłącznie w zakresie eksploatacji i utrzymania 

zarządzanej nieruchomości wspólnej (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie 7 sędziów NSA W-wa z dnia 13 listopada 2012 r. II OPS 2/12). 
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Z kolei Sąd Najwyższy udzielając odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez 

Sąd Okręgowy w Krakowie w postanowieniu z dnia 20 września 2013 r., II Ca 2126/12, w 

którym zapytano czy sprawowany przez spółdzielnię zarząd nieruchomościami wspólnymi, 

stanowiącymi współwłasność spółdzielni w ramach art. 27 ust. 2 u.s.m, uprawnia spółdzielnię 

do samodzielnego podejmowania decyzji odnośnie zwykłego zarządu, w tym czynności 

przekraczających zakres zwykłego zarządu, czy też potrzebne jest pozyskiwanie przez 

spółdzielnię zgody każdego ze współwłaścicieli zgodnie z art. 199 k.c.? Zdaniem, bowiem  

Sądu Okręgowego z analizy przepisów prawa wynika, że spółdzielnia wykonuje czynności 

zarządu. Brak rozróżnienia na rodzaje czynności oznacza, że dotyczy to wszelkich czynności, 

a więc również tych, które przekraczają zakres zwykłego zarządu. Spółdzielczy model 

zarządzania nie przewiduje możliwości odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu 

cywilnego, gdyż zagadnienie to jest uregulowane kompleksowo w art. 27 u.s.m, z tego też 

względu w ocenie Sądku Okręgowego spółdzielnia mieszkaniowa jest uprawniona do 

samodzielnego podejmowania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Sąd 

Najwyższy w uchwale z dnia 27 marca 2014 r., III CZP 122/13 przychylił się do poglądu 

wyrażonego przez Sąd Okręgowy wskazując, że spółdzielnia mieszkaniowa może 

samodzielnie dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu 

nieruchomością wspólną na podstawie art. 27 ust. 2 u.s.m.  

W świetle zatem powyższego stanowiska Sądu Najwyższego spółdzielnia może sama 

obciążyć nieruchomość służebnością przesyłu, bez konieczności składania oświadczenia woli 

w tym zakresie przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości obciążanej. 

 

Wspólnoty mieszkaniowe 

Zarząd nie może zawrzeć umowy obciążającej nieruchomości wspólne służebnością przesyłu, 

nawet, gdy legitymuje się uchwałą wspólnoty. Taką umowę mogą zawrzeć tylko członkowie 

wspólnoty. Tak wynika z uchwały z 5 lutego 2010 r. III CZP 127/09, w której Sąd Najwyższy 

uznał, że wspólnota nie może udzielić zarządowi pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o 

ustanowieniu takiej służebności. 

 

4.Zmiana, ustanie, wygaśnięcie i przeniesienie służebności przesyłu na inny 

podmiot 

 

Zgodnie z art. 3053 k.c. służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub 

nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej 

wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na 

przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, 

utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub 

koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody. 

 

Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych 

(art. 3054 k.c.). 

 

Do służebności przesyłu znajdą odpowiednie zastosowanie następujące przepisy kodeksu 

cywilnego, które regulują służebności gruntowe: art. 285 § 1 k.c., art. 287 k.c., 288 k.c., 290 

§ 2 i 3 k.c., art. 291-295 k.c. Do służebności przesyłu znajdzie zastosowanie art. 285 § 1 k.c., 
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w takim zakresie, w jakim określa treść służebności gruntowej i jej rodzaje (czynna, bierna), 

z zastrzeżeniem, że służebność przesyłu jest, co do zasady, służebnością czynną. Ponadto 

art. 287 k.c., który stanowi, że zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania 

oznacza się, z braku innych danych, według zasad współżycia społecznego, przy 

uwzględnieniu zwyczajów miejscowych i art. 288 k.c., według którego służebność gruntowa 

powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z 

nieruchomości obciążonej. Należy podkreślić, że zasady współżycia społecznego i zwyczaje 

miejscowe mogą kształtować treść służebności przesyłu tylko w wypadkach wyjątkowych, 

gdy "brak innych danych", w szczególności woli stron wyrażonej w umowie (por. G. Bieniek, 

Urządzenia przesyłowe..., s. 61). Treścią służebności przesyłu jest, bowiem korzystanie przez 

przedsiębiorcę z cudzej nieruchomości (nieruchomości obciążonej), w zakresie niezbędnym 

dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych (G. Bieniek, W 

sprawie podmiotowych praw rzeczowych..., s. 43), stąd zapewnienie prawidłowego 

funkcjonowania tych urządzeń będzie kryterium rozstrzygającym o treści tej służebności.  

 

Natomiast w pełni znajdzie zastosowanie do służebności przesyłu reguła, że służebność 

powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z 

nieruchomości obciążonej (art. 288 k.c.). 

 

Do służebności przesyłu będzie miał zastosowanie również art. 290 § 2 i 3 k.c., który 

reguluje skutki podziału nieruchomości obciążonej służebnością przesyłu zgodnie, z którym  

w razie podziału nieruchomości władnącej służebność utrzymuje się w mocy na rzecz każdej 

z części utworzonych przez podział; jednakże, gdy służebność zwiększa użyteczność tylko 

jednej lub kilku z nich, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zwolnienia jej od 

służebności względem części pozostałych. W razie podziału nieruchomości obciążonej 

służebność utrzymuje się w mocy na częściach utworzonych przez podział; jednakże, gdy 

wykonywanie służebności ogranicza się do jednej lub kilku z nich, właściciele pozostałych 

części mogą żądać ich zwolnienia od służebności. Jeżeli wskutek podziału nieruchomości 

władnącej albo nieruchomości obciążonej sposób wykonywania służebności wymaga zmiany, 

sposób ten w braku porozumienia stron będzie ustalony przez sąd.  

 

Art. 291 k.c., dotyczący zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, zgodnie, z 

którym jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba 

gospodarcza, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany 

treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby 

niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej. 

 

Art. 292 k.c., dopuszczający zasiedzenie służebności przesyłu, jeżeli posiadanie służebności 

wiązało się z korzystaniem przez przedsiębiorcę z trwałego i widocznego urządzenia.  

 

Art. 293 k.c., który przewiduje, że służebność gruntowa wygasa na skutek niewykonywania 

przez lat 10. 

 

Art. 294-295 k.c., dotyczące sądowego zniesienia służebności, z tym jednak zastrzeżeniem, 

że o ile art. 295 k.c., który stanowi, że jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości 
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władnącej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia 

służebności bez wynagrodzenia, i który będzie podstawą sądowego zniesienia służebności 

przesyłu w tych wszystkich sytuacjach, kiedy służebność przesyłu utraciła dla przedsiębiorcy 

jakąkolwiek korzyść gospodarczą, o tyle wypadki, w których przepis art. 294 k.c., i który 

stanowi, że właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności gruntowej 

za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego 

szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości 

władnącej, znajdzie zastosowanie, będą stosunkowo rzadkie. 

 

5.Szczegóły zapisów umowy o ustanowienie służebności przesyłu, wzajemne 

prawa i zobowiązania właściciela nieruchomości oraz przedsiębiorcy 

przesyłowego 

 

Służebność przesyłu może zostać ustanowiona w drodze umowy zawartej pomiędzy 

przedsiębiorcą przesyłowym, a właścicielem nieruchomości. Taki sposób ustanowienia tego 

ograniczonego prawa rzeczowego jest z punktu widzenia praktyki najbardziej pożądany.  Do 

ustanowienia w drodze umowy służebności przesyłu wymagana jest forma aktu notarialnego, 

z tym, że forma ta jest potrzebna tylko i wyłącznie dla oświadczenia osoby, która służebność 

ustanawia tj. właściciela nieruchomości. Natomiast oświadczenie przedsiębiorcy 

przesyłowego może być złożone w dowolny sposób1. W obrocie prawnym jednak, z uwagi na 

to, iż służebność przesyłu ustanawiana jest w interesie przedsiębiorcy, oświadczenia obu 

stron sporządzone są w formie aktu notarialnego (jest to jeden akt notarialny), którego 

koszty w całości, co do zasady pokrywa przedsiębiorca. Dla skuteczności ustanowienia 

służebności przesyłu wystarczające jest przy zachowaniu wymogów formalnych zawarcie 

samej umowy, gdyż to umowa kreuje powstanie tego ograniczonego prawa rzeczowego. 

Wpis tego prawa do księgi wieczystej nie jest konieczny do jej ustanowienia, bowiem ma on 

jedynie charakter deklaratoryjny tj. potwierdzający jedynie ustanowienie służebności 

przesyłu na danej nieruchomości. Jednakże w celu zagwarantowania bezpieczeństwa obrotu 

prawnego i gospodarczego przedsiębiorca powinien zadbać o ujawnienie służebności 

przesyłu w księdze wieczystej, gdyż w wypadku obrotu nieruchomością, na której 

ustanowiono to ograniczone prawo rzeczowe – wpis do księgi wieczystej daje pewność, iż 

nabywca miał świadomość istnienia ograniczonego prawa rzeczowego.  

 

Ustanowienie służebności przesyłu może nastąpić nieodpłatnie lub też za wynagrodzeniem, 

dlatego też w umowie strony w ramach swobody umów mogę swobodnie zgodnie ze swoim 

interesem tą kwestię uregulować. W praktyce przeważa jednak ustanowienie służebności 

przesyłu za wynagrodzeniem, choć nadal zdarzają się służebności nieodpłatne. 

 

                                                           
1 Art. 60. k.c. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być 
wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie 
tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). Art. 60 wyraża zasadę swobody formy oświadczenia woli. Zasada ta polega 
na tym, że wymaganie dokonania czynności prawnej w formie szczególnej (pisemnej, notarialnej, z podpisem urzędowo 
poświadczonym, z datą pewną itp.) musi wynikać każdorazowo z wyraźnego przepisu ustawy. Brak nakazu zachowania formy 
szczególnej oznacza więc, że oświadczenie woli osoby dokonującej czynności może być wyrażone w formie dowolnej, a więc 
przez jakiekolwiek zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. 
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Umowa ustanowienia służebności przesyłu powinna uprawniać przedsiębiorcę do istnienia 

sieci, instalacji i urządzeń przedsiębiorcy w obecnym miejscu ich położenia na cudzej 

nieruchomości, które winny zostać sprecyzowane w jej treści oraz zapewnieniu 

przedsiębiorcy swobodnego dostępu do tychże urządzeń w każdym czasie w celu ich 

eksploatacji, dozoru, oględzin, dokonania konserwacji, remontu, modernizacji lub usunięcia 

awarii, w tym prawem wejścia i wjazdu na nieruchomość również z użyciem ciężkiego 

sprzętu.  

 

W przypadku, gdy nieruchomość dopiero ma zostać zabudowana urządzeniami przesyłowymi 

to służebność przesyłu będzie obejmować swoją treścią również prawo do ich zamontowania.  

 

6.Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu - zakres zastosowania 

Drugim sposobem ustanowienia służebności przesyłu jest droga postępowania sądowego.  

Uprawnienie do ustanowienia służebności przesyłu w taki sposób przysługuje zarówno 

przedsiębiorcy, jaki i właścicielowi nieruchomości.  

Zgodnie z art. 3052 § 1 k.c. jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o 

ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z 

urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c., przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za 

odpowiednim wynagrodzeniem. § 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o 

ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których 

mowa w art. 49 § 1 k.c., właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego 

wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. 

Z powyższego wynika, iż jedną z przesłanek sądowego ustanowienia służebności przesyłu 

jest odmowa jej ustanowienia w drodze umownej. Powoduje to, iż przed wystąpieniem do 

sądu w trybie postępowania nieprocesowego z odpowiednim wnioskiem zachodzi  

konieczność uprzedniego przeprowadzenia rokowań z właścicielem nieruchomości („jeżeli 

właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu”). 

Ustawodawca wprowadzając powyższe uregulowanie nie wskazał jednak ani ile razy druga 

strona może odmówić zawarcia umowy, ani w jakiej formie odmowa ta powinna nastąpić. W 

takiej sytuacji uznać można, iż do sądowego ustanowienia służebności przesyłu 

wystarczająca jest  jednokrotna odmowa zawarcia umowy o ustanowienie służebności 

przesyłu, która zostanie uzewnętrzniona w dowolny sposób, gdyż art. 3052 § 1 i § 2 k.c. nie 

przewiduje dla tej czynności żadnej szczególnej formy.  

Drugą natomiast przesłanką sądowego ustanowienia służebności przesyłu jest istnienie 

konieczności jej ustanowienia dla korzystania z urządzeń.  

Z powyższego wynika, iż aby złożyć wniosek do sądu o ustanowienie służebności przesyłu: 

• urządzenia muszą stanowić własność przedsiębiorcy lub będą stanowić jego własność 

po wybudowaniu, 
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• niemożność osiągnięcia porozumienia w zakresie umownego ustanowienia 

służebności przesyłu – brak przeprowadzenia negocjacji spowoduje oddalenie 

wniosku o ustanowienie służebności przesyłu, 

• służebność musi być konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń. 

 

7.Problematyka procesowa ustanowienie służebności przesyłu w drodze 

postępowania cywilnego, warunki niezbędne do złożenia wniosku, zakres i 

wymogi postępowania dowodowego 

 

Warunkiem niezbędnych do złożenia w Sądzie wniosku o ustanowienie służebności przesyłu 

będzie spełnienie przesłanek, o których mowa powyżej tj. w pkt 6. 

 

Opłata sądowa od wniosku o ustanowienie służebności przesyłu wynosi 40,00 zł. 

 

W myśl art. 626 § 3 k.p.c.: "Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio w sprawach o 

ustanowienie służebności przesyłu", co oznacza, że w sprawach o ustanowienie służebności 

przesyłu mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące trybu ustanowienia służebności 

drogi koniecznej. 

 

Przed wydaniem postanowienia o ustanowieniu służebności przesyłu sąd powinien 

przeprowadzić dowód z oględzin nieruchomości, chyba że okoliczności istotne dla wytyczenia 

służebności przesyłu są niesporne i niewątpliwe, albo że przeprowadzenie dowodu z innych 

przyczyn nie jest potrzebne (art. 626 § 2 i 3 k.p.c.). 

 

W praktyce na etapie postępowania sądowego, co do zasady oprócz dowodu z dokumentów 

załączonych do wniosku o ustanowienie służebności przesyłu Sąd przeprowadza dowód z 

opinii następujących biegłych sądowych: 

• z zakresu elektroenergetyki lub innej specjalności w zależności od rodzaju urządzeń 

znajdujących się na nieruchomości lub urządzeń, które mają na niej zostać 

wybudowane, na okoliczność szerokości pasa służebności przesyłu niezbędnego do 

prawidłowego korzystania z urządzeń przez przedsiębiorcę, 

• geodety, na okoliczność sporządzenia mapy wraz ze usytuowaniem na niej przebiegu 

urządzeń i pasa służebności przesyłu, 

• rzeczoznawcy majątkowego na okoliczność ustalenia wysokości wynagrodzenia za 

ustanowienie służebności przesyłu. 

 

Prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu służebności przesyłu ma charakter 

prawotwórczy, ponieważ tworzy nowy stosunek prawnorzeczowy pomiędzy przedsiębiorcą, 

który jest właścicielem urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c., lub który zamierza takie 

urządzenia wybudować, a każdoczesnym właścicielem nieruchomości obciążonej.  

 

W sentencji postanowienia o ustanowieniu służebności przesyłu sąd powinien określić jej 

rodzaj (jako służebności przesyłu), zakres oraz sposób wykonywania, a także oznaczyć szlak 

(miejsce) usytuowania urządzeń z powołaniem się na mapę sporządzoną najczęściej przez 

biegłego sądowego według zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księgach 



12 

 

wieczystych, opatrzoną klauzulą właściwego organu do spraw ewidencji gruntów i budynków, 

stwierdzającą, iż jest przeznaczona do dokonywania wpisów w księdze wieczystej (jeśli taka 

mapa nie została załączona do wniosku o ustanowienie służebności przesyłu). Mapa stanowi 

część orzeczenia sądowego (S. Rudnicki, Komentarz, 2006, s. 81; § 139 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów 

powszechnych, Dz. U. Nr 38, poz. 249 z późn. zm., i § 28 ust. 3 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i 

zbiorów dokumentów, Dz. U. Nr 102, poz. 1122 z późn. zm.) 

 

8.Sporządzenie prawidłowego wniosku o ustanowienie służebności, określenie 

wymaganych przez sąd dokumentów, sposób redakcji wniosku 

 

Dla ustanowienia służebności przesyłu właściwy jest tryb nieprocesowy. Sądem właściwym 

rzeczowo jest sąd rejonowy (art. 506 k.p.c.). Właściwość miejscową sądu określa miejsce 

położenia nieruchomości, na której są lub mają być posadowione urządzenia przesyłowe (art. 

606 k.p.c.).  

 

Zgodnie z art. 511 k.p.c. wniosek o wszczęcie postępowania powinien czynić zadość 

przepisom o pozwie, z tą zmianą, że zamiast pozwanego należy wymienić 

zainteresowanych w sprawie. Oznacza to, iż wniosek powinien zawierać: 

• oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich 

przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 

• oznaczenie rodzaju pisma; 

• osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych 

okoliczności; 

• podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 

• wymienienie załączników, 

• oznaczenie przedmiotu sporu, 

• oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli 

ustawowych i pełnomocników, 

• numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on 

obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub 

• numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który 

nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on 

obowiązany do jego posiadania. 

• do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który 

przedtem nie złożył pełnomocnictwa. 

• dokładnie określone żądanie, 

• przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie. 

 

Wniosek może zawierać wnioski o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i 

przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania 

rozprawy, a w szczególności wnioski o: 
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• wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych, 

• dokonanie oględzin, 

• polecenie Uczestnikowi dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego 

posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin, 

• zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób 

trzecich. 

 

Należy pamiętać, iż w każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu lub wartość 

przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość 

opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona 

kwota pieniężna. W mojej ocenie w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu określenie 

wartości przedmiotu sporu jest zbędne. Wiele sądu powszechnych przychyla się do tego 

poglądu, jednakże są i tacy, którzy wskazują, iż określenie tej wartości w tychże sprawach 

jest konieczne. 

 

9.Problematyka związana z ustalaniem wysokości odpowiedniego wynagrodzenia 

za ustanowienie służebności, składniki wynagrodzenia za ustanowienie 

służebności przesyłu 

 

Służebność przesyłu jest ustanawiana na rzecz przedsiębiorcy za odpowiednim 

wynagrodzeniem należnym od przedsiębiorcy na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej. 

Wynagrodzenie to, co do zasady powinno mieć charakter świadczenia jednorazowego, choć 

dopuszcza się również postać świadczeń okresowych (por. G. Jędrejek, Roszczenia..., s. 28; 

G. Bieniek, Urządzenia przesyłowe..., s. 58; zob. też G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. 

Problematyka prawna, Warszawa 2007, s. 69). Niestety, nie ma żadnych ustawowych 

wskazówek, jak określić wysokość tego wynagrodzenia. Generalnie wynagrodzenie z tytułu 

ustanowienia służebności przesyłu powinno być ustalone na podstawie cen rynkowych, a 

jako kryteria pomocnicze należy wziąć pod uwagę: 

• zwiększenie wartości przedsiębiorstwa, którego składnikiem stała się służebność, 

ewentualne, 

• obniżenie wartości nieruchomości obciążonej, 

• straty poniesione przez właściciela nieruchomości obciążonej, na przykład w postaci 

utraty pożytków z zajętego pod urządzenia przesyłowe pasa gruntu.  

 

Na wysokość wynagrodzenia będzie miał wpływ: 

• zakres ograniczeń własności nieruchomości, w tym uciążliwość ustanawianego prawa 

dla właściciela nieruchomości obciążonej.  

 

Przy jego ustalaniu należy wziąć pod uwagę zarówno rodzaj, rozmiar, położenie, właściwość i 

sposób eksploatacji urządzeń przesyłowych, jak i rodzaj, powierzchnię i przeznaczenie 

nieruchomości obciążonej (E. Gniewek (w:) E. Gniewek (red.), Komentarz, 2008, s. 475).  

 

Na etapie sądowym wysokość tego wynagrodzenia powinien ustalać każdorazowo biegły 

sądowy (rzeczoznawca majątkowy).  
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Zgodnie z nowym standardem zalecanym do stosowania od dnia 8 stycznia 2015r. tj. 

Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny KSWS określenia wartości służebności przesyłu 

oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców 

przesyłowych składnikami wartości służebności przesyłu w zależności od okoliczności 

konkretnej sprawy mogą być: 

1. wartości szkody z tytułu posadowienia urządzeń na nieruchomości; 
2. wynagrodzenie za współkorzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę i jej 

właściciela lub użytkownika wieczystego w czasie eksploatacji urządzeń 
przesyłowych; 

3. wynagrodzenie za prawo przejścia lub przejazdu przez nieruchomości celem dostępu 
do urządzeń przesyłowych; 

4. wartości innych szkód, w tym utraconych korzyści, jakich doznał właściciel lub 
użytkownik wieczysty nieruchomości na skutek posadowienia lub korzystania z 
urządzeń przesyłowych przez przedsiębiorcę. 

 

10.Opodatkowanie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu w 

świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa  

 

Przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) u.p.d.f. ulga podatkowa z tytułu odszkodowania 

wypłaconego na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom 

gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności 

gruntowej, przysługuje także z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, jako odmiany 

służebności gruntowej. Do takiego wniosku doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Białymstoku w wyroku z dnia 23 stycznia 2013r. I SA/Bk 434/12. Powyższe stanowisko Sądu 

Administracyjnego w Białymstoku w pełni podziela także Naczelny Sąd Administracyjny w 

Warszawie.  

 

Dodatkowo powyższe zostało potwierdzone przez interpretację ogólną Ministra Finansów z 

dnia 21 maja 2014r. nr DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14, w której Minister Finansów pod 

wypływem jednolicie kształtującego się w tej materii orzecznictwa sądowo-administracyjnego 

stwierdzającego, iż przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy p.d.o.f. ulga 

podatkowa z tytułu odszkodowania wypłaconego na podstawie wyroków sądowych i 

zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, 

z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, przysługuje także z tytułu ustanowienia 

służebności przesyłu, jako odmiany służebności gruntowej (m.in. wyrok NSA: z dnia 26 

listopada 2013r. II FSK 3050/11, z dnia 25 czerwca 2013r. II FSK 2131/11, z dnia 1 czerwca 

2011r. II FSK 88/10, oraz z dnia 29 września 2011r. II FSK 654/10) zmienił swoje 

dotychczasowe stanowisko podzielając w całości wyżej wskazany pogląd orzecznictwa 

sądowo-administracyjnego, uznając tym samym, że wynagrodzenie wypłacone właścicielom 

gospodarstw rolnych z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu jest wolne od 

podatku dochodowego. Trzeba pamiętać, że interpretacja Ministra Finansów dotyczy gruntów 

wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Zmiana zatem stanowiska Ministra Finansów i 

wydana przez niego w dniu 21 maja 2014r. interpretacja ogólna stanowi niewątpliwie 

podstawę do żądania od właściwych organów podatkowych zwrotu nadpłaconego przez 

podatników podatku. 
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Należy wskazać również, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o 

zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zwolnienie z podatku obecnie dotyczy 

wszystkich wynagrodzeń w związku z ustanowieniem służebności przesyłu niezależnie od 

tego czy zostały one ustanowione na nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa 

rolnego czy też na innych nieruchomościach. Przedmiotowe zwolnienie obejmuje swym 

zakresem wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu od dnia 1 stycznia 2014r. 

 

11.Prowadzenie inwestycji liniowej przy nieuregulowanym stanie prawnym 

nieruchomości 

 

Definicję nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zawiera art. 113 ust. 6 u.g.n., 

zgodnie z którym przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się 

nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo 

innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. 

Jednak zgodnie z art. 113 ust. 7 u.g.n. omawiany przepis ma zastosowanie także do 

nieruchomości, której właściciel lub użytkownik nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało 

zakończone postępowanie spadkowe. 

 

Zgodnie z art. 124a u.g.n.  przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7 u.g.n., art. 124b u.g.n. oraz art. 

125 u.g.n. i art. 126 u.g.n. stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym 

stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych 

nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4 u.g.n., art. 115 ust. 3 i 4 u.g.n. oraz art. 118a 

u.g.n. ust. 2 i 3 u.g.n. 

 

Przepis art. 124a u.g.n. umożliwia wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości o 

nieuregulowanym stanie prawnym, przy czym do ograniczania sposobu korzystania z tych 

nieruchomości stosuje się: 

• art. 114 ust. 3 u.g.n.  

• art. 115 ust. 3 u.g.n. 

• art. 115 ust. 4 u.g.n.  

• art. 118a ust. 2 u.g.n.  

• art. 118a ust. 3 u.g.n.  

 

12.Wykorzystanie przez przedsiębiorstwo przymusowego administracyjnego 

postępowania celem uzyskania w drodze decyzji zezwolenia na przeprowadzenie 

inwestycji przez cudzy grunt 

 

Decyzje wydane w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 12 marca 1958 r., o zasadach i trybie 

wywłaszczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 17, poz. 70 ze zm.) 

 

Podstawę do nabycia trwałego prawa do korzystania z nieruchomości oraz prawa do dostępu 

do przewodów i urządzeń stanowi decyzja wydana w oparciu o art. 35 ustawy o 

wywłaszczeniu. Zgodnie z tym artykułem organy administracji państwowej, instytucje i 

przedsiębiorstwa mogą za zezwoleniem powiatowej rady narodowej zakładać i 
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przeprowadzać na nieruchomościach – zgodnie z zatwierdzoną lokalizacją szczegółową – 

ciągi drenażowe, przewody służące do przesyłania płynów, pary, gazów, elektryczności oraz 

urządzenia techniczne łączności i sygnalizacji, a także inne podziemne i naziemnie urządzenia 

techniczne niezbędne do korzystania z tych przewodów i urządzeń (ust. 1), zaś osobom 

upoważnionym przez właściwy organ, instytucję lub przedsiębiorstwo państwowe przysługuje 

prawo dostępu do tych przewodów i urządzeń w celu wykonania czynności związanych z ich 

konserwacją (ust. 2). Jeżeli założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń powoduje, że 

nieruchomość nie nadaje się do dalszego racjonalnego jej użytkowania przez właściciela na 

cele dotychczasowe, nieruchomość podlega wywłaszczeniu w trybie i według zasad 

przewidzianych w niniejszej ustawie dla wywłaszczenia nieruchomości (ust.3).  

 

W wyroku z dnia 9 marca 2007r. II CSK 457/06 Sąd Najwyższy wskazał, iż decyzja wydana 

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 12 marca 1958r. o zasadach i trybie wywłaszczenia 

nieruchomości daje trwałe prawo do korzystania z nieruchomości oraz prawo do dostępu do 

przewodów i urządzeń w celu ich konserwacji.  

 

Decyzje wydane w oparciu o art. 70 ustawa z dnia 29 kwietnia 1985r. o gospodarce gruntami 

i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz. U z 1991r., Nr 30, poz. 127 ze zm.) 

 

Podobną regulację do tej, jaka została zawarta w powołanym powyżej art. 35 ustawy o 

wywłaszczeniu przewidywała ustawa o gospodarce gruntami. 

 

Art. 70 ust. 1 tejże ustawy stanowił, iż zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomościach, 

zgodnie z decyzją o lokalizacji inwestycji, ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń 

służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń 

technicznych łączności i sygnalizacji, a także innych podziemnych lub nadziemnych urządzeń 

technicznych niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń wymaga zezwolenia 

rejonowego organu rządowej administracji ogólnej.  

 

Wydanie zezwolenia powinno być poprzedzone negocjacjami z właścicielem nieruchomości o 

uzyskanie zgody na wykonanie wymienionych prac. Stosowanie do art. 70 ust. 1 ustawy o 

gospodarce gruntami, zezwolenie mogło być udzielone tylko wówczas, gdy właściciel nie 

wyrażał zgody na działanie określone w tym przepisie. Art. 70 ust. 2 ustawy o gospodarce 

gruntami stanowił, że właściciel nieruchomości ma obowiązek udostępnienia terenu osobom i 

jednostkom zobowiązanym do wykonywania czynności związanych z eksploatacją i 

konserwacją przewodów i urządzeń. Natomiast zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy o gospodarce 

gruntami, jeżeli założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń uniemożliwiało dalsze 

racjonalne korzystanie z nieruchomości przez właściciela na cele dotychczasowe, 

nieruchomość podlegała wywłaszczeniu w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie. Z 

kolei w myśl art. 74 ust. 1. ustawy o gospodarce gruntami właścicielowi nieruchomości 

przysługiwało od jednostki, której udostępniono nieruchomość odszkodowanie za straty 

wyrządzone na skutek jej zajęcia i działań określonych m.in. w art. 70 ust. 1 ustawy. 

Odszkodowanie ustalane było, w braku porozumienia stron, przez rejonowy organ rządowej 

administracji ogólnej z zastosowanie zasad przewidzianych przy wywłaszczeniu 

nieruchomości (art. 74 ust. 2  ustawy o gospodarce gruntami).  



17 

 

 

Również decyzja wydana na podstawie art. 70 ustawy o gospodarce gruntami będzie 

stanowiła dla przedsiębiorstwa przesyłowego trwały tytuł do korzystania z nieruchomości, na 

której znajdują się urządzenia przesyłowe.  

 

Zakres zastosowania oraz przesłanki zastosowania art. 124 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami 

Również obecnie przedsiębiorstwo przesyłowe może uzyskać trwały tytuł prawny do 

nieruchomości, na której zamierza wybudować urządzenia przesyłowe w drodze decyzji 

administracyjnej wydanej przez starostę na podstawie art. 124 u.g.n.  

Zgodnie z art. 124 ust. 1 ww. ustawy starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji 

rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez 

udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów 

drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, 

gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych 

podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania 

z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie 

wyraża na to zgody.  

Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, 

zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Udzielenie zezwolenia, musi zostać poprzedzone rokowaniami z właścicielem lub 

użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie prac 

polegających na założeniu lub przeprowadzeniu przez nieruchomość urządzeń. Rokowania 

przeprowadza osoba lub jednostka organizacyjna zamierzająca wystąpić z wnioskiem o 

zezwolenie.  

Przepis art. 124 u.g.n. nie określa formy prowadzenia rokowań, jednakże spełnienie 

obowiązku ich przeprowadzenia, jako przesłanki wszczęcia postępowania o uzyskanie 

zezwolenia na zajęcie nieruchomości, oznacza taką sytuację, w której inwestor określił i 

zaproponował właścicielowi określone warunki uzyskania zgody na wykonanie prac, o 

których mowa w art. 124 u.g.n.. Z kolei niemożność uzyskania zgody właściciela oznacza 

stan, gdy nie odpowiedział on na zaproszenie do rokowań, sprzeciwił się wyrażeniu zgody 

albo też strony postawiały sobie wzajemnie takie warunki, że uznały je za niemożliwe do 

przyjęcia (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 

31 grudnia 2007r. II SA/Go 579/07). W tym miejscu należy wskazać, iż chociaż ustawa 

stanowi o wyrażeniu zgody na wykonanie prac polegających na założeniu lub 

przeprowadzeniu przez nieruchomość urządzeń to w istocie chodzi w tym przypadku o 

zawarcie umowy cywilnoprawnej, ponieważ mamy tu do czynienia z dwiema stronami tj. 

właścicielem i podmiotem ubiegającym się o dostęp do nieruchomości w związku z tym 

chodzi tutaj o umowę cywilnoprawną, o charakterze obligacyjnym ze skutkiem w sferze 

prawa rzeczowego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2000r. I SA 

363/99). W świetle wprowadzenia do polskiego kodeksu cywilnego instytucji służebności 
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przesyłu należy uznać, iż rokowania prowadzone na potrzeby ewentualnego wszczęcia 

postępowania administracyjnego powinny zmierzać do ustanowienia właśnie tego 

ograniczonego prawa rzeczowego.  

Prowadzone rokowania powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w dokumentach 

sporządzonych na piśmie, gdyż do wniosku przedsiębiorąca jest zobowiązany dołączyć 

dokumenty z przeprowadzonych rokowań. Dlatego, też właścicielowi nieruchomości powinna 

zostać przedstawiona konkretna oferta udostępnienia nieruchomości, w tym przypadku oferta 

zawarcia umowy służebności przesyłu, która winna zawierać warunki jej ustanowienia oraz 

wysokość wynagrodzenia za jej ustanowienie. To pozwoli na uniknięcie podważenia 

prawidłowości oraz skuteczności rokowań. Ustawa o gospodarce nieruchomościami w art. 

124 nakłada jedynie obowiązek przeprowadzenia rokowań w celu ograniczenia prawa 

własności w drodze umowy cywilnej, a nie ich pozytywnego zakończenia.  

W praktyce może mieć miejsce również taka sytuacja, iż właściciel generalnie wyraża zgodę 

na udostępnienie nieruchomości, lecz strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii 

wynagrodzenia/odszkodowania za jej udostępnienie, wówczas również będzie dopuszczalne 

wydanie zezwolenia w trybie administracyjnym, bowiem strony rokowań w konsekwencji nie 

zawarły pomiędzy sobą umowy. Należy mieć na uwadze również to, iż rokowania muszą 

doprowadzić do uzyskania zgody – zawarcia umowy przez wszystkich współwłaścicieli 

nieruchomości. W związku z tym brak zgody chociażby jednego ze współwłaścicieli stanowi 

przesłankę do wszczęcia procedury administracyjnej.  

Udzielenie zezwolenia w tym przypadku będzie następowało na wniosek przedsiębiorstwa 

przesyłowego. Na nim będzie również ciążył obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu 

poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i 

urządzeń. Jeżeli jednak przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe 

albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, stosuje się odpowiednio przepis art. 128 ust. 

42 u.g.n. Jeżeli z kolei założenie lub przeprowadzenie ciągów, przewodów i urządzeń, 

uniemożliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidłowe korzystanie z 

nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym 

przeznaczeniem, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać, aby odpowiednio starosta, 

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, lub występujący z wnioskiem o 

zezwolenie, nabył od niego na rzecz Skarbu Państwa, w drodze umowy, własność albo 

użytkowanie wieczyste nieruchomości.  

Ostateczna decyzja starosty ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości i zezwalająca 

przedsiębiorcy na założenie na niej urządzeń, stanowi podstawę do dokonania wpisu w 

księdze wieczystej. Wpisu dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy.  

                                                           
2 Art. 128 ust. 4 Odszkodowanie przysługuje również za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124-

126. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość 

nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu 
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W celu zapewnienia przedsiębiorcy niezwłocznego dostępu do nieruchomości w przypadkach 

określonych w art. 108 kpa3 lub uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym starosta, 

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek przedsiębiorcy 

przesyłowego, który będzie realizował cel publiczny, udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na 

niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z 

nieruchomości i zezwalającej przedsiębiorcy na założenie na niej urządzeń. Decyzji o 

niezwłocznym zajęciu nieruchomości nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

Administracyjny sposób uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości przez przedsiębiorstwo 

przesyłowe będzie możliwy tylko i wyłącznie na etapie budowy nowych urządzeń 

przesyłowych. Tryb ten nie znajdzie zastosowania do regulacji tzw. zaszłości.  

Na zakończenie należy wskazać, iż właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, wobec 

którego została wydana decyzja na postawie art. 124 ust. 1 u.g.n. jest zobowiązany 

udostępnić nieruchomość przedsiębiorcy przesyłowemu w celu wykonania czynności 

związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń. Obowiązek 

ten podlega egzekucji administracyjnej.  

 

Zakres zastosowania oraz przesłanki zastosowania art. 124b ustawy o gospodarce 

nieruchomości 

Zgodnie z tym artykułem 124 b u.g.n. starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji 

rządowej, w drodze decyzji zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, 

której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w 

celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii 

ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych 

nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii 

elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, 

naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych 

przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i 

obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa 

rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do 

udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu 

umożliwiającego wykonanie czynności. Powyższe uregulowanie prawne znajdzie zatem 

zastosowanie w sytuacji, gdy: 

1) przedsiębiorca przesyłowy dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości, jednakże 

tytuł ten nie pozwala mu na wejście na nieruchomość w celu dokonania czynności 

remontu, konserwacji czy też usunięcia awarii, 

2) przedsiębiorca przesyłowy nie dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości. 

                                                           
3 Art. 108 § 1 Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne 

ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami 

bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ 

administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia. 
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Aby otrzymać pozytywną decyzję przedsiębiorca przesyłowy powinien jedynie wykazać, że 

jest on podmiotem zobowiązanym do usuwania awarii (konserwacji, remontu) danego 

urządzenia.  

 

Decyzja wydana na podstawie art. 124b u.g.n., która  stanowi  decyzję zobowiązującą do 

udostępnienia nieruchomości skutkuje jedynie czasowym ograniczeniem prawa własności 

(użytkowania wieczystego, innego prawa rzeczowego). W wyniku wydanej decyzji nie 

powstaje ograniczone prawo rzeczowe, jak to miało miejsce w przypadku regulacji zawartej 

w art. 124 u.g.n.  Z tego też względu, jeżeli przedsiębiorca przesyłowy dysponuje tytułem 

prawnym do nieruchomości, czy to na skutek decyzji o objęciu nieruchomości (art. 124 ust. 1 

u.g.n.), czy to w postaci służebności przesyłu albo służebności gruntowej o treści służebności 

przesyłu, wówczas brak jest podstaw do wydania decyzji o udostępnieniu nieruchomości w 

trybie art. 124b. W przypadku, bowiem legitymowania się decyzją z art. 124 ust. 1 u.g.n., 

przedsiębiorca może na podstawie art. 124 ust. 6 u.g.n. usuwać awarie oraz dokonywać 

konserwacji urządzeń przesyłowych posadowionych w przestrzeni danej nieruchomości. Z 

kolei w przypadku służebności przesyłu prawo przedsiębiorcy do usuwania awarii, 

konserwacji czy też remontów urządzeń wynikać będzie z  samej treści tego ograniczonego 

prawa rzeczowego.  

 

Trzeba dodać, że nawet dysponowanie decyzją o objęciu nieruchomości (art. 124 ust. 1 

u.g.n. ) nie pozwala na gruntowne remonty sieci, ponieważ z ust. 6 tego artykułu wynika 

jedynie uprawnienie do konserwacji i usuwania awarii. W tym miejscu należy również 

zaznaczyć, iż przedsiębiorca przesyłowy na podstawie art. 124b nie będzie mógł uzyskać 

decyzji administracyjnej w celu przeprowadzenia na nieruchomości modernizacji urządzeń 

przesyłowych, bowiem zakres przedmiotowy czynności, które na jego podstawie będą mogły 

zostać wykonane obejmuje jedynie remont, konserwację oraz usuwanie awarii.  

 

Decyzja z art. 124b u.g.n. może uprawniać przedsiębiorcę przesyłowego do usunięcia 

urządzeń z nieruchomości, a także do dojazdu do urządzeń posadowionych na 

nieruchomości. A zatem może ona zostać wydana także wówczas, gdy urządzenie 

zlokalizowane jest na innej nieruchomości, jednakże w celu dostępu do tych urządzeń 

zachodzi konieczność umożliwienia dojazdu (przejazdu) przez nieruchomość, na której 

urządzeń te się nie znajdują. 

 

Decyzję, wydaje się z urzędu albo na wniosek podmiotu zobowiązanego do wykonania 

czynności. Obowiązek udostępnienia nieruchomości może być ustanowiony na czas nie 

dłuższy niż 6 miesięcy. Przepis art. 124 ust. 1a i 4 stosuje się odpowiednio. 

 

Decyzja może zostać wydana tylko wtedy, gdy właściciel (użytkownik wieczysty, uprawniony 

z ograniczonego prawa rzeczowego) nie wyraża zgody na wejście. Uregulowanie to jest 

zbliżone do regulacji zawartej w art. 124 ust. 3 u.g.n.. Przepis art. 124b nie wymaga jednak 

przeprowadzenia rokowań w celu uzyskania zgody.  

 

Za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek konserwacji, remontu czy 

też usuwania awarii właścicielowi/użytkownikowi wieczystemu lub osobie, której przysługują 
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inne prawa rzeczowe do nieruchomości przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej 

między nimi, a podmiotem, któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do takiego 

uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin 

udostępnienia nieruchomości, określony w decyzji, starosta, wykonujący zadanie z zakresu 

administracji rządowej wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania. 

 

Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. 

 

13.Przykłady najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie 

służebności przesyłu 

 

14.Podsumowanie szkolenia – dyskusja. 

 

 

 

Akty prawne: 

 

• ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014r. 121 j.t.) – zwana w 

treści materiałów k.c., 

• ustawa z dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2012r. 788 j.t.) 

– zwana w treści materiałów kro, 

• ustawa z dnia 17 listopada 1964r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2014r. 101 

j.t.) – zwana w treści materiałów k.p.c., 

• ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U 

2012., 361 j.t.), - zwana w treści materiałów p.d.o.f., 

• ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz. U 2012r., poz. 1059 ze 

zm.) – zwana w treści materiałów pr.energ., 

• ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszankowych (Dz. U. 2013r. 1222 

j.t.) – zwana w treści materiałów u.s.m., 

• ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U 2000r. 80. 903 j.t.) – 

zwaną w treści materiałów u.w.l., 

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodek postępowania administracyjnego (Dz. U 

2013r. 267 j.t.) – zwaną w treści materiałów kpa, 

• ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U 2014r. 518 

j.t.) – zwana w treści materiałów u.g.n., 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze 

zm.), - zwana w treści materiałów Pb, 

• ustawa z dnia 12 marca 1958 r., o zasadach i trybie wywłaszczenia nieruchomości 

(Dz. U. Nr 17, poz. 70 ze zm.) – zwana w treści materiałów ustawą o wywłaszczeniu, 

• ustawa z dnia 29 kwietnia 1985r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu 

nieruchomości (Dz. U z 1991r., Nr 30, poz. 127 ze zm.) – zwana w treści materiałów 

ustawą o gospodarce gruntami, 

• dekret Rady Ministrów z dnia 11 października 1946r. prawo rzeczowe (Dz. U 1946., 

Nr 57, poz. 319 ze zm.) – zwaną w treści materiałów szkoleniowych Dekretem, 
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• rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin 

urzędowania sądów powszechnych, Dz. U. Nr 38, poz. 249 z późn. zm., - zwanym w 

treści materiałów szkoleniowych Regulaminem, 

• rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie 

prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów, Dz. U. Nr 102, poz. 1122 z 

późn. zm. – zwanym w treści materiałów szkoleniowych rozporządzeniem w sprawie 

ksiąg wieczystych. 


