
Sygn. akt II Ca 830/16

POSTANOWIENIE
Dnia 14 marca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Ryszard Biegun (spr.)

Sędziowie: SSO Aleksandra Kłoda

SSO Andrzej Grygierzec

Protokolant: stażysta Agata Wiśniecka

po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2017 r. w Bielsku-Białej

na rozprawie sprawy

z wniosku  (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

z udziałem J. T. (1), Gminy W., Skarbu Państwa - Starosty  (...), Powiatu  (...) - Zarządu Dróg Powiatowych w B.

o ustanowienie służebności przesyłu

na skutek apelacji wnioskodawcy oraz uczestniczki J. T. (1)

od postanowienia Sądu Rejonowego w B.

z dnia 13 października 2016 r. sygn. akt (...)

postanawia

przedstawić Sądowi Najwyższemu do rozpoznania następujące budzące poważne wątpliwości
zagadnienie prawne:

Czy w postępowaniu z wniosku przedsiębiorcy przesyłowego o ustanowienie służebności przesyłu
dla istniejącego urządzenia przesyłowego dopuszczalne jest ustanowienie służebności według
innego przebiegu niż istniejący i nakazanie przeniesienia urządzenia.

SSO Aleksandra Kłoda SSO Ryszard Biegun SSO Andrzej Grygierzec

sygn. akt II Ca 830/16

UZASADNIENIE
(...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. (k. 390-396 i k.397 - w miejsce  (...) Sp. z o.o. z/s w W.) wniósł do Sądu
Rejonowego w B. wniosek o ustanowienie na nieruchomości położonej w W., tj. dz. (...) i dz. (...), będącej własnością



uczestniczki J. T. (1), obj. kw (...), służebności przesyłu polegającej na prawie korzystania z tejże nieruchomości dla
potrzeb eksploatacji istniejących na niej urządzeń telekomunikacyjnych w postaci infrastruktury naziemnej (studni
kablowej) i podziemnej zgodnie z jej przeznaczeniem, a także zapewnieniem wnioskodawcy i osobom działającym
na jego zlecenie swobodnego dostępu do urządzeń w celu przeprowadzenia koniecznych remontów, konserwacji,
modernizacji, usuwania awarii, wymiany, itp., za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 1.710 zł brutto, po
ustaleniu przebiegu infrastruktury przez biegłego geodetę. Wnioskodawca wniósł również o zasądzenie na jego rzecz
kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego.

W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, że na nieruchomości uczestniczki znajduje się jego zbudowana legalnie
infrastruktura teletechniczna. Uczestniczka zwracała się wielokrotnie do wnioskodawcy pisemnie o zlikwidowanie
tych urządzeń. Podjęto także próby ugodowego rozwiązania sporu, jednak wnioskodawca nie chciał przystać na
warunki uczestniczki stojąc na stanowisku, że urządzenia posadowione są legalnie.

W odpowiedzi na wniosek uczestniczka J. T. (1) wniosła o oddalenie go, a w przypadku ustanowienia służebności
o ustalenie innego przebiegu niż wskazał to wnioskodawca oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm
przepisanych.

Uczestniczka wskazała, że urządzenia posadowione zostały bez jej zgody i, że mogą przebiegać poza jej
nieruchomością, w tym w pasie drogi powiatowej  (...). Podniosła uciążliwość aktualnego przebiegu urządzeń i
zakłócenie prawidłowości korzystania z nieruchomości. Zakwestionowała wysokość wynagrodzenia gdyż nie może
zrealizować swoich planów budowlanych na nieruchomości.

Wnioskodawca w odpowiedzi na stanowisko uczestniczki wskazał na spełnienie przesłanek ustanowienia służebności,
tj. wybudowanie urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na potrzebę ich posadowienia ze względu na
zapewnienie łączności wielu abonamentom – usługi telekomunikacyjne mają charakter powszechny.

Po sporządzeniu przez biegłego geodetę wariantów przebiegu służebności uczestnicy zajęli następujące stanowiska.

Uczestniczka J. T. (1) (k.248, k.347-349, k.386-387) podtrzymała stanowisko wnosząc ewentualnie o ustanowienie
służebności w wariancie 2 wskazując, że żaden z wariantów zmierzających do ustanowienia służebności przesyłu
po działce uczestniczki nie może zostać przez nią zaakceptowany, bo może spowodować utratę własności działki
budowlano-usługowej.

Wnioskodawca (...) S.A. (k.301) wniósł o ustanowienie służebności zgodnie z aktualnym przebiegiem na
nieruchomości uczestniczki, ze względu na koszty zmiany lokalizacji infrastruktury.

Uczestnik Skarb Państwa – Starosta  (...) (k. 171, 248) sprzeciwili się ustanowieniu służebności zgodnie z wariantem 2.

Uczestnik Gmina W. (k.179) wniosła o zasądzenie wynagrodzenia za ustanowienia służebności w przypadku przebiegu
po gruncie do niej należącym.

Uczestnik Zarząd Dróg Powiatowych w B. (k. 195) wskazał na słuszność wariantu 1a ze względów techniczno-
ekonomicznych.

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w B.:

1. ustanowił na rzecz  (...) S.A. w W. prawo służebności przesyłu polegające na posadowieniu podziemnej sieci
teletechnicznej (w tym studni kablowych) oraz dostępie do niej w celu usunięcia awarii i remontu oraz jej modernizacji
na następujących nieruchomościach położonych w W.:



a) dz  (...) i  (...) (własność J. T. (1)) obj. Kw (...) - pasem o długości 25,42 m, szerokości pasa eksploatacji po 0,5m od osi

linii, a następnie studzienką nr (...) na powierzchni 3m2, o powierzchni całkowitej służebności na tej nieruchomości

28,42 m2,

b) dz  (...) (własność Gminy W.) obj. Kw (...) - pasem o długości 12,18 m, szerokości pasa eksploatacji po 0,5m od osi

linii, a następnie studzienką nr (...) na powierzchni 3m2, o powierzchni całkowitej służebności na tej nieruchomości

15,18 m2

- tak jak wskazał to w wariancie Ia biegły inż. J. H. (1) w swojej opinii z dnia 10 listopada 2015r., przy czym mapy z
projektem przebiegu sieci teletechnicznej w wariancie Ia (k. 286-287) sporządzone przez biegłego inż. J. H. (2) uczynił
integralną częścią niniejszego postanowienia;

2. tytułem wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu zasądził od (...) S.A. na rzecz J. T. (1) kwotę 3050,00
zł płatną w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w
terminie płatności;

3. tytułem wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu zasądził od (...) S.A. na rzecz Gminy W. kwotę 1600,00
zł płatną w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w
terminie płatności;

4. opłatę ustalił na kwotę 40 zł, wydatki na kwotę 5299,15 zł - w całości uiszczone przez wnioskodawczynię;

5. w pozostałym zakresie ustalił, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w
sprawie.

Sąd ten ustalił następujący stan faktyczny sprawy.

Uczestniczka J. T. (1) jest właścicielką nieruchomości położonej w W., obj. kw (...), składającej się z dz. (...) i (...)
znajdujących się na rogu ul. (...).

Uczestnik Gmina W. jest właścicielem nieruchomości położonej w W., obj. kw (...), składającej się z dz. (...).

Uczestnik Skarb Państwa jest właścicielem nieruchomości położonej w W. składającej się z dz. (...) obj. kw (...) oraz
dz. (...) obj. kw (...), stanowiących drogi publiczne.

Nieruchomość uczestniczki J. T. zabudowana jest budynkiem usługowym, z trzech stron ogrodzona jest trwałym
płotem siatkowym na słupkach metalowych, lecz linia ogrodzenia nie jest tożsama z linią granic nieruchomości.

Od strony wschodniej istniejące ogrodzenie (z bramą wjazdową i furtką) wchodzi na dz. (...) (własność Gminy W.).

Od strony południowej (ul. (...)) ogrodzenie trwale wykonano wewnątrz działek właścicielki na jej niekorzyść. Obecnie
ogrodzenie jest odległe o 1,13 m od krawężnika jezdni asfaltowej (strona południowo-wschodnia) i o 1,42 m od
krawężnika jezdni asfaltowej (strona zachodnio-południowa).

Ogrodzenie od strony zachodniej (styk z dz. (...) A. W.) też nie mieści się w granicy na korzyść J. T. (1).

Gdyby ogrodzenie to było wykonane w granicy nieruchomości to nie byłoby możliwości otwarcia włazu do studzienki
teletechnicznej, która jest usytuowana na środku rzeczywistej granicy. Na dz.(...)i (...) od ul. (...) do powyższej
studzienki, a potem w kierunku wschodnim do studzienki na dz. (...) biegnie podziemna sieć teletechniczna
wnioskodawcy.

Sieć składa się z kanalizacji teletechnicznej 4-otworowej oraz jednej studni kablowej. W kanalizacji ułożone są kable
telekomunikacyjne, które zostały zinwentaryzowane. Dodatkowo na działce J. T. (1) znajduje się ½ studni kablowej.



Długość tej sieci po działkach uczestniczki J. T. (1) wynosi 34,75m, ½ studni kablowej zajmuje powierzchnię ok. 1,5m2,

a więc łączna powierzchnia służebności wynosi 36,25m2.

(...) S.A. jest następcą prawnym  (...) sp. z o.o. z/s w W., ta spółka jest zaś następcą prawnym  (...) S.A.

Przedmiotowa sieć teletechniczna została wybudowana na nieruchomości uczestniczki J. T. (1) przez poprzednika
prawnego wnioskodawcy w oparciu o plany realizacji budowy (a później rozbudowy) sieci telekomunikacyjnej na
podstawie decyzji uprawnionych organów, tj. Naczelnika Gminy W., Wojewody  (...) wyrażających zgodę na te
inwestycje.

W 2002r. uczestniczka J. T. (1) wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Gminy W. o ustalenie warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu dla inwestycji obejmującej przebudowę sieci gazociągowej oraz telekomunikacyjnej na dz.
(...) i (...) w W., co uzgodniono w drodze Decyzji z dnia 26 listopada 2002r.

Starosta  (...) decyzją z dnia 7 grudnia 2005r. zezwolił  (...) S.A. na umieszczenie kanalizacji teletechnicznej w pasie
drogowym drogi powiatowej ul (...) i ul. (...) zastrzegając, iż kanalizację należy zlokalizować w odległości min. 1,3m od
krawędzi dróg i na głębokości 1m, co należy wykonać wspólnie z przekładką gazociągu.

Zarząd Dróg Powiatowych w B. w 2005r. uzgodnił przebudowę kanalizacji teletechnicznej w W. w odległości min.
2,5m od krawędzi jezdni drogi powiatowej nr (...) ul. (...) i w odległości min. 2m od krawędzi jezdni drogi powiatowej
nr (...) ul. (...).

Wnioskodawca miał wielokrotne plany przebudowania sieci, tak aby przebiegała południową, czy też aby omijała
nieruchomość uczestniczki J. T. (1), ale nie doszły one do skutku. Uczestniczka nie wyrażała zgody na zmianę przebiegu
sieci na jej nieruchomości. Konsekwentnie domagała się poprowadzenia sieci nie po jej gruncie.

Uczestniczka J. T. (1) wielokrotnie od 2004r. wzywała wnioskodawcę do usunięcia urządzeń przesyłowych z jej
nieruchomości. Wnioskodawca w odpowiedzi na to wskazywał na plany przebudowy urządzeń, odwlekając je. Pismem
z dnia 28 sierpnia 2013r. wnioskodawca zaproponował uczestniczce ugodowe załatwienie sprawy.

Uczestniczka przyznaje, że w czerwcu 2005r. otrzymała od poprzednika prawnego wnioskodawcy propozycję umowy
ustanowienia służebności przesyłu wedle istniejącego przebiegu.

Biegły geodeta inż. J. H. (2) zaprojektował ustanowienie służebności przesyłu na rzecz wnioskodawcy w przebiegu

aktualnym – przez dz. (...) i (...) – po 0,5m od osi sieci teletechnicznej, na łącznej powierzchni 34m 2 (kolor
pomarańczowy na mapie z projektem k. 129).

Zgodnie z opinią biegłego geodety inż. J. H. (2) i biegłego z zakresu telekomunikacji M. K. (1) przedmiotowa sieć
teletechniczna może zostać przeniesiona, a następnie ustanowiona służebność przesyłu na rzecz wnioskodawcy

w następujących wariantach:

Wariant 1a (stanowiący korektę pierwotnego wariantu 1) – kolor zielony na mapie z projektem k. 286 – o przebiegu
trasą wewnątrz istniejącego trwałego ogrodzenia nieruchomości uczestniczki J. T. (1) równolegle do ul. (...) oraz dalej
poza ogrodzeniem po gruntach Gminy W.. Trasa rozpoczyna się pomiędzy studzienkami istniejącymi teletechnicznymi
i biegnie po dz. (...) i (...) (własność J. T. (1)) na długości 23,50m. Na dz. (...) ma zostać zbudowana nowa studzienka
nr(...). Dalej trasa biegnie po dz. (...) (własność

Gminy W.) na długości 12,18m. Na działce ma zostać zbudowana studzienka nr (...).

Powierzchnia służebności w tym wariancie na dz. uczestniczki J. T. (1) wynosi łącznie 28,42 m2, przy długości 25,42m,

szerokości po 0,5m od osi sieci i 3m2 powierzchni studzienki nr(...).



Powierzchnia służebności w tym wariancie na dz. Gminy W. wynosi łącznie 15,18 m2, przy długości 13,18m, szerokości

po 0,5m od osi sieci i 3m2 powierzchni studzienki nr (...).

Wstępny koszt przebudowy sieci w tym wariancie wynosi 24.728,75 zł netto.

Wariant 2 – kolor zielony na mapie z projektem k. 129 – o przebiegu trasą równoległą do południowego betonowym
krawężnika ul. (...) wewnątrz istniejącego chodnika ulicy po dz. (...)(własność Skarbu Państwa), dalej

przecinając jezdnię asfaltową ulicy na dz. (...) (własność Skarbu Państwa) oraz po dz. (...) (własność Gminy W.).

Długości służebności w tym wariancie wynosi 45,06m.

Wstępny koszt przebudowy sieci w tym wariancie wynosi 27.446,38 netto.

W ocenie biegłego geodety J. H. (2) umieszczenie sieci teletechnicznej w drodze spowoduje problem, bowiem Starosta
(...) decyzją nr (...) z dnia 7 grudnia 2005r. zezwolił na umieszczenie kanalizacji teletechnicznej w odległości min. 1,3m
od krawędzi jezdni ul. (...), a obecne trwałe

ogrodzenie jest w odległości 1,13m i 1,42m od krawędzi ulicy. Istnieje więc kolizja z wybudowanym trwałym
ogrodzeniem, które ulegnie zniszczeniu w przypadku zrealizowania w/w decyzji Starosty  (...). Co więcej, przełożono
już sieć gazową, która uzyskała zgodę na lokalizację w odległości 0,5m od krawędzi jezdni też w tym chodniku.

Również biegły z zakresu telekomunikacji M. K. (1) wskazał, że nowy przebieg kanalizacji będzie w wariancie II
odbiegał od obowiązujących norm zbliżenia urządzeń telekomunikacyjnych do innych obiektów budowlanych i
będzie wymagał uzyskania zgody zarządcy drogi. Z wariantem tym wiązałby się ograniczony dostęp do urządzeń
przesyłowych. Jest to w ocenie biegłego wariant trudny do realizacji w przeciwieństwie do wariantu 1a – możliwego
do realizacji.

Przy budowie urządzeń wedle tego wariantu konieczne byłoby także zajęcia pasa drogowego w centrum miejscowości
W., w celu poprowadzenia sieci.

Dokonanie dobudowy do budynku uczestniczki J. T. (1) na przedmiotowych dz. (...)i (...) jest możliwe i spełniałaby
wszystkie warunki. Jednocześnie jest ekonomicznie uzasadniona.

Pozostawienie sieci telekomunikacyjnej w aktualnym przebiegu blokuje możliwość realizacji inwestycji, choć możliwe
jest także teoretycznie zrealizowanie dobudowy do budynku uczestniczki nad istniejącą siecią. Ze względów
funkcjonalnych i ekonomicznych lepiej byłoby jednak sieć przenieść w inne miejsce.

Aktualnie nie toczy się żadne postępowanie administracyjne odnośnie pozwolenia na rozbudowę nieruchomości
uczestniczki J. T. (1) oraz nie posiada ona planu inwestycji.

Wartość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz wnioskodawcy wynosi:

1. 10.900 zł w przypadku ustanowienia służebności w aktualnym przebiegu,

2. 3.050 zł dla uczestniczki J. T. (1) w przypadku ustanowienia służebności w wariancie 1a,

3. 1.600 zł dla uczestniczki Gminy W. w przypadku ustanowienia służebności w wariancie 1a.

Powyższy stan faktyczny został ustalony przez Sąd na podstawie dokumentów przedstawionych przez strony, których
prawdziwość w świetle art. 244 k.p.c. i art. 245 k.p.c. nie budziła wątpliwości.

Sąd oparł się także na nie kwestionowanych przez nikogo zeznaniach świadka A. P., które były logiczne i zbieżny
z materiałem dowodowym w postaci dokumentów, a przez to przekonujące. Sąd oparł się na oświadczeniach



uczestniczki J. T. (1), która przyznała, że nie toczy się postępowanie administracyjne o pozwolenie na rozbudowę
nieruchomości oraz że przedsiębiorca przesyłowy proponował jej umowne ustanowienie służebności na co nie wyraziła
zgody. Sąd dał również wiarę stwierdzeniom zawartym w opiniach powołanych w sprawie biegłych, albowiem w
ostatecznym kształcie, po wydaniu opinii uzupełniających ustnych i pisemnych, były prawidłowe i wiarygodne, a
ponadto sporządzone zostały fachowo i rzetelnie.

Opinia biegłego architekta A. H. nie była kwestionowana przez uczestników, podobnie jak opinie biegłego geodety
J. H., który projektował warianty ustanowienia służebności. Opinie geodety były bardzo czytelne i staranne.
Odnośnie opinii biegłego geodety projektującej wariant 1a jedynie uczestnik wskazał, że niesie za sobą drogie koszty
inwestycyjne. W ocenie Sądu są to twierdzenia bezpodstawne zwłaszcza, że koszty przeniesienia służebności do
wariantu 2 są droższe.

Biegły H. w sposób pełny i wyczerpujący odniósł się do tezy dowodowej Sądu, wskazując, iż uzasadniona jest
ekonomicznie rozbudowa nieruchomości uczestniczki, a istniejąca aktualnie sieć teletechniczna przeszkadza i blokuje
przedsięwzięcie J. T.. Nie jest zupełnie ekonomicznie uzasadnione

pozostawienie sieci w istniejącym aktualnie przebiegu.

Do opinii biegłego z zakresu telekomunikacji M. K. (1) zarzuty

wniósł wnioskodawca głównie w zakresie oszacowania kosztów prac związanych z przebudową sieci, do których biegły
odniósł się w pisemnej opinii uzupełniającej i wskazał na potrzebę przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu
uzupełnienia opinii. Do przedłożenia tych dokumentów Sąd zobowiązał wnioskodawcę, ten

jednak nie wykonał tego. Biegły K. także w ustnej opinii wyjaśnił wszelkie zaistniałe wątpliwości, stąd Sąd uznał jego
opinię za poprawną i prawidłową. Na wniosek tego biegłego zmodyfikowano na niekorzyść uczestniczki wariant I
opinii geodety H.. Biegły K. w sposób wyczerpujący na rozprawie wyjaśnił powody przesunięcia wariantu I.

Sąd oparł się również na opinii biegłego rzeczoznawcy J. B.,

którą po wydaniu opinii uzupełniających, w tym sprostowaniu wynagrodzenia należnego Gminie W. oraz po
wyjaśnieniu sposobu dokonania obliczeń, należy uznać za prawidłową. Biegły zwłaszcza w opinii ustnej w pełni odniósł
się do zagadnienia przedstawionego mu przez Sąd. Wskazał. iż najbardziej korzystnym jest wariant 1a, wyjaśnił, iż nie
jest aktualnie w stanie, z uwagi na braki dokumentacji, obliczyć wartości wynagrodzenia za ustanowienie służebności
według aktualnego przebiegu linii teletechnicznej, a wskazane przez niego wynagrodzenie w kwocie 10.900 zł nie
obejmuje kosztów wskazywanych m.in. przez biegłego H., a polegających m.in. na zwiększeniu kosztów inwestycji
uczestniczki (konieczność zabezpieczenia urządzeń teletetechnicznych, czy nawet ich zagłębienia). Wnioskodawca
takich dokumentów nie przedstawił.

Sąd wskazał, że wniosek o ustanowienie służebności przesyłu na rzecz  (...) S.A. w W. zasługiwał na uwzględnienie,
choć ostatecznie orzeczenie nie wydano po myśli wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 3051 k.c. nieruchomość można obciążyć na rzecz

przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1,
prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej,

zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). Dalej, 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, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim
wynagrodzeniem.



Służebność przesyłu jest ustanawiana na rzecz przedsiębiorcy za odpowiednim wynagrodzeniem należnym od
przedsiębiorcy na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej.

Przytoczone przepisy odwołują się do treści art. 49 § 1 k.c., który stanowi, iż w skład przedsiębiorstwa wchodzą
urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne
urządzenia podobne. Definicja ta znajdzie zastosowanie w niniejszej sprawie, nie ma bowiem wątpliwości, iż sieć
teletechniczna posadowiona na przedmiotowej działce wchodzi w zakres urządzeń wymienionych w art. 49 § 1 k.c.

W pierwszej kolejności Sąd wskazał na uprawnienie wnioskodawcy do wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie
służebności przesyłu. Skoro uczestniczka J. T. (1) nie odpowiadała na propozycję zawarcia umowy (co potwierdziła),
a ponadto nie wyrażała zgody na wykonanie planowanych inwestycji przeniesienia urządzeń, spełnione zostały
przesłanki do złożenia wniosku o ustanowienie służebności i przyznanie wynagrodzenia. Ustanowienie służebności
jest konieczne w celu prawidłowego korzystania z urządzeń przesyłowych. W związku z powyższym, wnioskodawca

uprawniony był do skorzystania z sądowego trybu ustanowienia służebności przewidzianego w art. 3052 § 1 k.c.

Treść prawa służebności, orzeczona przez Sąd, odpowiada treści wniosku i jest zgodna z potrzebami eksploatacji
urządzenia.

Sporna była jedynie kwestia przebiegu ustanawianej służebności – czy ma pozostać przebiegu aktualnym, czy zostać
przeniesiona zgodnie z wariantem 1a,

bądź 2.

Sąd wyjaśnił, że przyjął ostatecznie wariant 1a za słuszny i stanowiący kompromis pomiędzy interesami uczestniczki
J. T. (1) i wnioskodawcy.

Wariant ten uwzględnia postulat, aby zakres służebności przesyłu odpowiadał realnym potrzebom, które są
funkcjonalnie powiązane z korzystaniem z nieruchomości władnącej, zaś korzyść ta powinna mieć charakter
gospodarczy.

Według Sądu ustanowienie służebności w aktualnym przebiegu byłoby zbyt uciążliwe dla uczestniczki J. T. (1), co
jest zgodne z wnioskami biegłego architekta, który wskazał na faktyczne uniemożliwienie tym samym dokonywania
inwestycji przez uczestniczkę. Za przeniesieniem służebności przemawiają też

koszty takiej inwestycji, które wynoszą od 25-30 tys. zł. W ocenie Sądu nie są to koszty wygórowane w porównaniu
z oczywistą stratą jaką poniosłaby uczestniczka, gdyby ustanowić służebność w aktualnym kształcie. (...) dysponuje
odpowiednim sprzętem i zasobami, aby inwestycję szybko i sprawnie przeprowadzić. W związku z tym Sąd nie
przychylił się do stanowiska wnioskodawcy, aby ustanowić służebność w aktualnym przebiegu.

Również na aprobatę nie zasługiwał popierany przez uczestniczkę J. T. wariant II, który zakładał przeniesienie
służebności całkowicie z jej nieruchomości, natomiast wiązałby się z ogromem komplikacji o charakterze technicznym
związanych koniecznością szczegółowych uzgodnień przebiegu sieci teletechniczne z operatorami innych sieci,
przebudowy niektórych sieci, a ponadto byłby w ocenie biegłego z zakresu telekomunikacji i geodety trudny do
realizacji. Konieczne byłoby przy tym zamkniecie pasa drogowego. Posadowienie urządzeń w tym wariancie mogłoby
oznaczać brak dostępu do nich, bowiem znajdowałyby się pod chodnikiem. Jak wynika jednoznacznie z materiału
dowodowego jest to wariant najmniej rozsądny, uwzględniający wyłącznie interesy uczestniczki, która za wszelką cenę
chce pozbyć się urządzeń przesyłowych ze swojej nieruchomości.

W związku z powyższym, Sąd ustanowił służebność zgodnie z wariantem 1a opinii biegłego geodety i wnioskiem
Zarządu Dróg Powiatowych w B., przyjmując za zasadne, iż służebność o szerokości po 0,5m od osi sieci w pełni
zaspokaja potrzeby przedsiębiorcy przesyłowego. Jest to wariant ustanawiający służebność o powierzchni wyłącznie
w pasie eksploatacji, tak więc bez uwzględnienia strefy kontrolnej (oddziaływania), która to nie pokrywa się z



zakresem obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu ustanowioną dla wnioskodawcy. Powierzchnia
nieruchomości zajęta pod służebność powinna bowiem odpowiadać warunkom eksploatacji sieci przez
przedsiębiorstwo przesyłowe (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2015r., III CZP 88/15).

Reasumując, w ocenie Sądu wariant ten będzie pozwalał na korzystanie z gruntu wnioskodawców przez
przedsiębiorstwo przesyłowe zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem służebności, jak też pozwoli na
korzystanie przez przedsiębiorstwo z nabytych uprawnień do gruntu w celu eksploatacji gazociągu. Wariant ten, co
należy jeszcze raz podkreślił, nie jest zbytnim obciążeniem dla uczestniczki T., nie wymaga rozbiórki ogrodzenia, jego
przebieg przy granicy i przy ogrodzeniu, w strefie wolnej od zabudowy na podstawie przepisów prawa budowlanego,
w niczym nie będzie kolidował z planami budowlanymi uczestniczki w tym miejscu.

Wysokość wynagrodzenia w sprawie, zdaniem Sądu, odpowiada wskazanemu w przepisie art. 3052 § 2 k.c.
„odpowiedniemu wynagrodzeniu”. Orzeczono je w wysokości 3.050 zł dla uczestniczki J. T. (1) i w wysokości 1.600 zł
dla Gminy W., zgodnie z opinią biegłego rzeczoznawcy, który wyliczył

wynagrodzenia w takiej wysokości dla wariantu 1a opinii biegłego geodety. Przepis art. 3052 § 2 k.c. nie określa
przesłanek, jakimi powinien kierować się Sąd przy ustaleniu „odpowiedniego wynagrodzenia” za ustanowioną
służebność przesyłu. Sąd ustala je z reguły przy pomocy biegłego, kierując się rodzajem urządzeń i związanym z nim
sposobem korzystania z nieruchomości przez uprawnionego oraz wpływem, jaki mają te urządzenia na ograniczenie
wykonywania własności nieruchomości. Wskazać dodatkowo należy, że ostatecznie do opinii biegłego rzeczoznawcy
uczestnicy nie wnosili zarzutów.

Termin dokonania spłaty wynagrodzenia wydaje się racjonalny ze względu na to, iż obciążony nim jest przedsiębiorca,
który winien liczyć się z koniecznością uregulowania tej kwestii i idących za tym zobowiązań finansowych.

O kosztach postępowania Sąd orzekł po myśli art. 520 § 1 k.p.c. ustalając, iż każda ze stron powinna ponieść
koszty związane ze swoim udziałem w sprawie, ponieważ każdy miał interes w niniejszym rozstrzygnięciu. Sąd nie
widział podstaw do odstąpienia od podstawowej zasady orzekania o kosztach sądowych w sprawach nieprocesowych,
skoro wnioskodawca nie miał w ogóle tytułu prawnego do nieruchomości uczestniczki, a kwestię tę musiał załatwić.
Wobec powyższego Sąd nie uwzględnił wniosków o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego uczestników i
wnioskodawcy.

Apelacje od postanowienia Sądu Rejonowego w B. z dnia 13 października 2016 r. sygn. akt (...) złożył wnioskodawca
oraz uczestniczka J. T. (1).

Wnioskodawca zaskarżył postanowienie w części - tj. w zakresie pkt 1-4 sentencji, zarzucając mu:

1. naruszenie przepisów prawa materialnego, a to:

a) art. 3051 § 1 k.c. w zw. z art. 3052 § 1 k.c. przez ich błędną wykładnię wyrażającą się ustanowieniem służebności
przesyłu w miejscu, w którym nie przebiegają urządzenia telekomunikacyjne, o których mowa we wniosku oraz do

których odnosi się dyspozycja art. 3052 § 1 k.c.

b) art. 287 k.c. w zw. z art. 3054 k.c. poprzez ustanowienie służebności przesyłu bez jednoczesnego nakazania
wnioskodawcy przeniesienia urządzeń oraz bez należytego rozważenia skali kosztów jakie dla wnioskodawcy niesie
za sobą konieczność

zmiany miejsca przebiegu sieci telekomunikacyjnej przebiegającej przez działki wskazane w pkt 1 lit a) i b) sentencji
postanowienia;

2. naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na treść orzeczenia tj. :



a) art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dowolną ocenę materiału dowodowego i ustanowienie służebności na działkach opisanych
w pkt 1 lit a) oraz b) sentencji postanowienia pasem, przez który nie przebiegają sieci, dla których poszukiwane
wnioskiem było ustanowienie służebności przesyłu;

b) art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dowolną ocenę materiału dowodowego zebranego w sprawie w drodze przyjęcia, że
niezbędne jest ustanowienie szlaku służebności przesyłu w innym miejscu, niż miejsce przebiegu sieci teletechnicznej,
podczas gdy obecny przebieg tej sieci nie stoi na przeszkodzie, aby uczestnicy w sposób racjonalny i zgodny z ich
zamierzeniami mogli korzystać ze swoich nieruchomości;

c) art. 278 § 1 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. poprzez bezkrytyczne oparcie się o opinię biegłego J. H. (2);

d) art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dowolną ocenę materiału dowodowego zebranego w sprawie poprzez przyjęcie, że istnieje
konieczność przeniesienia urządzeń sieci poza obecny szlak ich przebiegu w związku z tym, że koszty przeniesienia
urządzeń sieci nie są wygórowane w porównaniu z oczywistą stratą jaką poniosła by uczestniczka J. T. (1) gdyby
ustanowić służebność w aktualnym kształcie, podczas gdy Sąd I instancji nie ustalił jaką policzalną i dającą się
zweryfikować procesowo szkodę (stratę) miałaby ponieść ta uczestniczka.

Wskazując na te zarzuty wnosił o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez uwzględnienie wniosku i ustanowienie
służebności przesyłu zgodnie z obecnym przebiegiem sieci teletechnicznej w pasie eksploatacji wynoszącym po 0,5
m od brzegów elementów sieci teletechnicznej za odpowiednim wynagrodzeniem oraz o zasądzenie od uczestników
na rzecz wnioskodawcy kosztów procesu za obydwie instancje, w tym kosztów zastępstwa prawnego na instancję
odwoławczą według norm przepisanych.

Uczestniczka postępowania J. T. (1) zaskarżyła postanowienie w całości

i zarzucała mu :

1. naruszenie przepisów prawa procesowego, co miało wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia, a to art. 321 k.p.c. w
zw. z art. 13 § 2 k.p.c. - poprzez orzeczenie przez Sąd Rejonowy obok żądania wniosku tj. orzeczenie ustanowienia
służebności przesyłu na innych nieruchomościach, aniżeli wskazane przez wnioskodawcę, który nie zgłosił żądania
ewentualnego czy alternatywnego, ale domagał się ustanowienia konkretnej służebności przebiegającej konkretnym,
wskazanym pasem, którego to żądania Sąd I instancji nie podzielił, co winno skutkować oddaleniem wniosku,

2. sprzeczność ustaleń Sądu przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia z zebranym materiałem dowodowym, polegającą
na przyjęciu, że :

• ustanowienie służebności jest konieczne dla właściwego korzystania z urządzeń przesyłowych, w sytuacji, gdy
z materiału dowodowego w postaci korespondencji prowadzonej przez wnioskodawcę z uczestniczką w latach
2002 - 2013 wynika, że wnioskodawca wielokrotnie wyrażał zgodę na usunięcie urządzeń z działki uczestniczki i
poprowadzenie ich inną trasą a zatem brak w sprawie przesłanki "konieczności" ustanowienia służebności;

• ustalenie służebności zgodnie z wariantem I a opinii biegłego J. H. (2) jest rozwiązaniem korzystniejszym
niż ewentualne ustalenie jej przebiegu zgodnie z propozycją określoną w pkt II opinii biegłego, pomimo, że z
materiału dowodowego jednoznacznie wynika, że koszty przebudowy sieci teletechnicznej dla obu wariantów, są
praktycznie jednakowe przy czym brak jest innych racjonalnych powodów uzasadniających przyjęcie wariantu Ia,

• ustalenie służebności zgodnie z wariantem II opinii sporządzonej przez biegłego J. H. (2) jest praktycznie
niemożliwe, pomimo, że z materiału dowodowego zebranego w sprawie w tym m.in. opinii biegłego J. H. (2) a
także biegłego M. K. (2) jednoznacznie wynika, że :

a) taka możliwość istnieje, a jedynie wiąże się z dodatkowymi działaniami formalnymi, do których zobowiązany byłby
wnioskodawca;



b) jedynym negatywnym skutkiem takiego rozwiązania byłaby konieczność zniszczenia ogrodzenia uczestniczki czemu
ta się nie sprzeciwiła;

c) Starosta  (...) decyzją z dnia 7.XII.2005r. zezwolił na umieszczenie sieci teletechnicznej w pasie drogowym drogi
powiatowej nr (...) - ul. (...) w W., a zatem brak jest przeszkód natury formalnej, uniemożliwiających ustanowienie
służebności w pasie drogowym; podobnie Zarząd Dróg Powiatowych

w B. pismem z dnia 12.09.2005r. wyraził zgodę na przebudowę kanalizacji teletechnicznej w sposób wskazany w w/
w decyzji Starosty Powiatowego

ustalenie służebności zgodnie z wariantem II będzie stanowiło nadmierną niedogodność dla wnioskodawcy, podczas,
gdy z załączonej do akt korespondencji prowadzonej przez wnioskodawcę z uczestniczką wynika, że wielokrotnie
wyrażał

on zgodę na usunięcie urządzeń z działki uczestniczki i poprowadzenie ich inną

trasą;

• ustanowienie służebności zgodnie z wariantem I a nie będzie stanowiło żadnej niedogodności dla uczestniczki,
podczas, gdy z materiału dowodowego wynika, że w związku z niewielkim obszarem nieruchomości uczestniczki
pozostawienie urządzeń przesyłowych na jakimkolwiek jej fragmencie może wiązać się z trudnościami w

realizacji planowanych przez nią inwestycji;

• przebudowa sieci w sposób proponowany przez wnioskodawczynię może spowodować brak dostępu do urządzeń,
co jest irracjonalne w kontekście wcześniejszej przebudowy sieci gazowej na wniosek uczestniczki właśnie

w taki sposób, co nie spotkało się z żadnymi trudnościami ani w trakcie załatwiania kwestii formalnych, ani w trakcie
eksploatacji;

- które to sprzeczności miały wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia, albowiem doprowadziły Sąd do przekonania,
że koniecznym jest ustanowienie służebności przesyłu na rzecz wnioskodawcy zgodnie z wariantem la

Mając powyższe na względzie uczestniczka wnosiła o zmianę zaskarżonego postanowienia w całości i oddalenie
wniosku w całości wraz z zasądzeniem kosztów postępowania i kosztów zastępstwa procesowego w wysokości
ustawowej za obie instancje. Ewentualnie z ostrożności procesowej wnosiła o zmianę zaskarżonego postanowienia I
ustanowienie służebności przesyłu na rzecz wnioskodawcy zgodnie

z wariantem II opinii biegłego J. H. (2) za przyznaniem kosztów

postępowania i kosztów zastępstwa procesowego w wysokości ustawowej za obie instancje.

Wnioskodawca w odpowiedzi na apelację uczestniczki J. T. (1) wnosił o oddalenie apelacji w całości i zasądzenie od
uczestniczki na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania apelacyjnego wedle norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje :

W ocenie Sądu Okręgowego w sprawie zachodzi potrzeba rozstrzygnięcia budzącego istotne wątpliwości zagadnienia
prawnego, które sprowadza się do

pytania postawionego w sentencji postanowienia.

Na wstępie Sąd Okręgowy dla porządku zaznacza, że zasadniczo podziela w całości ustalenia faktyczne Sądu
Rejonowego w zakresie ważnym dla rozstrzygnięcia sprawy. W istocie, zwłaszcza na obecnym etapie postępowania,



były one bezsporne. Na potrzeby obecnego postępowania incydentalnego w ramach toczącego się postępowania
apelacyjnego, nie przesądzając końcowego rozstrzygnięcia w sprawie odnośnie zasadności obu apelacji, wypada
uważać zarzuty wnioskodawcy dotyczące tego, że uczestniczka J. T. może wykorzystywać swoją nieruchomość bez
żadnych przeszkód, pomimo istnienia na niej urządzeń przesyłowych wnioskodawcy, za nieprzekonujące, podobnie
jak jego zarzuty dotyczące braku należytego ustalenia charakteru szkody jaką ma ponosić uczestniczka z tego
tytułu. Na chwilę obecną należy uważać te zagadnienia za dostatecznie wyjaśnione opiniami biegłych sądowych
z zakresu architektury i szacowania nieruchomości w kierunku uznania, że istnienia urządzenia wnioskodawcy
stanowi dla uczestniczki realną uciążliwość. Z kolei jednak obecnie jako formułowane na wyrost wypada uważać
zarzuty apelacji uczestniczki dotyczące tego, że jej interes w zakresie wykorzystania nieruchomości może zaspokoić
wyłącznie całkowite usunięcie urządzeń wnioskodawcy z jej działki, a nadmierną uciążliwość stanowi dla niej również
przeprowadzenie ich wzdłuż granicy działki, również w strefie co do zasady wyłączonej z możliwości zabudowy na
mocy przepisów prawa administracyjnego.

Z punktu widzenia sformułowanego zagadnienia prawnego zaakcentowania wymagają, od strony faktycznej,
następujące okoliczności. Urządzenie przesyłowe wnioskodawcy biegnie po nieruchomości uczestniczki o
przeznaczeniu budowlanym, która jest już częściowo zabudowana budynkiem z lokalami użytkowymi i co do zasady,
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, może być zabudowana kolejnym takim budynkiem. W praktyce
istniejący przebieg urządzenia (w zasadzie prawie po przekątnej działki niezabudowanej), czyni jednak budowę
nieuzasadnioną ekonomicznie, bowiem koszt zabezpieczenia istniejącego urządzenia wnioskodawcy w czasie budowy
i w wypadku wzniesienia nowego budynku z racji trudności technicznych (głębokie wykopy, wykonanie rodzaju
kanału dla urządzenia dla umożliwienia operatorowi swobodnego dostępu do niego), byłby taki, że czyniłby całą
inwestycję nieopłacalną. Natomiast co do zasady technicznie jest możliwe przesunięcie urządzenia bądź całkowicie
poza nieruchomość uczestniczki, bądź na inny jej obszar, wzdłuż granic nieruchomości uczestniczki, w praktyce w
sposób nie utrudniający istotnie wykorzystania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.

Przechodząc do rozważenia zagadnienia prawnego powołanego w sentencji postanowienia trzeba uznać, że istota
oceny prawnej w sprawie sprowadza się do tego czy w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu dla
istniejącego już urządzenia przesyłowego można ustanowić służebność według innego przebiegu niż dotychczasowy
i nakazać przeniesienie urządzenia w nowe miejsce. Od strony materialnoprawnej dotyczy to zasadniczo granic
stosowania przepisów dotyczących służebności gruntowych, w szczególności odnoszących się do służebności drogi
koniecznej (art. 145 k.c.), do postępowania o ustanowienie służebności przesyłu,

przy uwzględnieniu zasady jak najmniejszej ingerencji w nieruchomość obciążoną (art. 287-288 k.c.).

Wypada przywołać istotne dla sprawy przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 3051 stanowi, że nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego
własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może
korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność

przesyłu). Według art. 3052 § 1 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, przedsiębiorca
może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. § 2 stanowi, że

jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności

przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości

może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. Art. 3054 stanowi, że
do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. Według art. 287 k.c. zakres
służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia
społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych. Art. 288 k.c. stanowi, że służebność gruntowa powinna być
wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej.



Według art. 145 § 2 zd.1 przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości
niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. W

ocenie Sądu Okręgowego jeśli art. 3054 k.c. dotyczy służebności gruntowych, to nie można wykluczyć odpowiedniego
stosowania również art. 145 k.c. do ustanowienia służebności przesyłu. Jest to uzasadnione tym, że zanim
wprowadzono służebność przesyłu, w zasadzie całość rozważań w tym względzie była oparta na art. 145 k.c., jak i
do niedawna dookreślał on samo rozumienie służebności gruntowej odpowiadającej służebności przesyłu. Przede
wszystkim zaś jest to w zasadzie

jedyny przepis dotykający wprost tematyki samego ustanowienia służebności i kryteriów jakimi należy się przy
tym kierować, gdy tymczasem przepisy art. 287-288 k.c. w zasadzie odnoszą się przede wszystkim już do etapu
wykonywania ustanowionego prawa. Wprost dotyczy to art. 288 k.c. oraz w części art. 287 k.c. Natomiast ten
ostatni jeśli ma być stosowany do ustanowienia służebności (tj. oznaczenia jej zakresu) to wskazane w tym zakresie
same jedynie kryteria zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych, mogą się okazać
niewystarczające dla rzetelnej oceny przeciwstawnych interesów właścicieli nieruchomości i urządzeń przesyłowych.
Przy tym przepis ten każe odwołać się do tych kryteriów dopiero w braku innych danych, tymi zaś będą w zasadzie
tylko normy techniczne przedsiębiorcy przesyłowego, bądź normy prawne dotyczące tych zagadnień, a więc mało
przydatne dla oceny czy istniejący przebieg urządzenia jest dla właściciela nieruchomości nadmiernie uciążliwy. Dość
wskazać, że na tle art. 144 k.c. wypracowano w orzecznictwie pogląd, iż sam fakt, że określone immisje mieszczą
się w granicach norm technicznych czy ustanowionych administracyjnie, nie oznacza, że nie mamy do czynienia
z bezprawną ingerencją w cudzą własność. Przyjęcie jako wiążących danych dla ustanowienia zakresu służebności
wyłącznie norm technicznych, mogłoby spowodować, że interes właściciela nieruchomości zostanie pominięty.
Tymczasem odpowiednio stosując art. 145 k.c. można posłużyć się wypracowanymi na tym tle regułami, odnoszącymi
się nie tylko do kwestii ściśle technicznych, lecz szerzej określających okoliczności jakie należy ważyć rozstrzygając
tego rodzaju sprawy. Takie stanowisko wspiera pośrednio treść art.626 § 3 k.p.c.

Służebność przesyłu funkcjonuje w obrocie prawnym od dnia 3 sierpnia 2008r. W uzasadnieniu rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks

cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr VI/81), który ostatecznie został uchwalony ustawą z dnia 30
maja 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 731), która weszła
w życie dnia 3 sierpnia 2008r., wyjaśniono, że wprowadzenie zasady, iż służebność przesyłu może być zastosowana
nie tylko do takich stanów faktycznych, w których urządzenia przesyłowe już istnieją, ale również do takich, w których
przedsiębiorca urządzenia

te zamierza wybudować w przyszłości, pozwoli zarówno na objęcie nową regulacją tzw. zaszłości, jak i da możliwość
wykorzystania jej dla zabezpieczenia interesu prawnego przedsiębiorcy już w fazie planowania inwestycji.

Znane Sądowi Okręgowemu orzecznictwo w zakresie jakiego dotyczy pytanie prawne, jest rozbieżne, chociaż wydaje
się, że jednak przeważa pogląd negatywnie oceniający taką możliwość.

W postanowieniach Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2016r., sygn. akt V CSK 510/15 oraz z dnia 29 września

2016r., sygn. akt V CSK 2/16, wyjaśniono, że treść art. 3051 k.c. wskazuje, iż obciążeniu służebnością podlega
nieruchomość, na której są posadowione urządzenia przesyłowe. Według Sądu Najwyższego trafnie wskazuje
się w doktrynie, że jeżeli urządzenia te już istnieją, to można przyjąć domniemanie faktyczne konieczności ich
funkcjonowania w miejscu położenia i w takim wypadku ocenie sądu podlega tylko to, czy bez ustanowienia
służebności możliwe jest właściwe korzystanie z tych urządzeń przez przedsiębiorcę przesyłowego, ewentualnie
jak należy ocenić zakres właściwego koniecznego korzystania, któremu odpowiada zakres ograniczenia korzystania
z nieruchomości przez właściciela. Sąd nie ma zatem kompetencji do badania, czy inny przebieg urządzenia
przesyłowego na gruncie prowadziłby do mniejszego ograniczenia wykonywania prawa własności albo w ogóle
to ograniczenie wyłączał w wyniku uznania, że powinny być one posadowione na innej nieruchomości; sąd nie



jest więc uprawniony do nakazania przeniesienia urządzeń przesyłowych lub oddalenia wniosku o ustanowienie

służebności z tej przyczyny. Przewidziane w art. 3054 k.c. ogólne odesłanie w zakresie ustanawiania służebności
przesyłu do przepisów o służebnościach gruntowych nie uzasadnia rozstrzygnięć sądowych o charakterze nowacyjnym
w odniesieniu do wspomnianych urządzeń przesyłowych. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy nakazanie przez sąd wymiany
urządzeń (lub jednego zasadniczego elementu) podyktowane zostało potrzebą zachowania przez nowe urządzenie
tożsamej lub podobnej funkcji technologicznej jak urządzenia poprzednie. Rozstrzygnięcia nowacyjnego nie uzasadnia
w szczególności stosowany

odpowiednio art. 288 k.c., zgodnie z którym służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, aby jak
najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej. Sąd Najwyższy ocenił, że przekonywająco w skardze
kasacyjnej wskazano na to, iż przepis ten dotyczy nie tylko czasu ustanawiania służebności przesyłu, co okresu
jej wykonywania przez uprawnionego po ustanowieniu. Przy ustanawianiu służebności przesyłu na podstawie art.

3051 k.c. element korzyści (dla uprawnionego) i element obciążenia (dla właściciela nieruchomości, użytkownika
wieczystego) powinien być zatem badany przy uwzględnieniu istniejących już urządzeń, stanowiących własność
przedsiębiorstwa wnioskodawcy, w zasadzie z zachowaniem także ich pierwotnej lokalizacji przestrzennej (art. 316 §
1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

Również w wypowiedziach sądów powszechnych wydaje się dominować przekonanie o braku możliwości ustanowienia
służebności przesyłu w przebiegu innym niż istniejący na gruncie (por. postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach
z dnia 16 maja 2014r., sygn. akt II Ca 49/14).

Z kolei przeciwne stanowisko, uznające za dopuszczalną w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu zmianę
przebiegu urządzenia, przyjęto w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2012r., sygn. akt II CSK 231/11.
Sąd Najwyższy podważył stanowisko pozwanego przedsiębiorcy przesyłowego, który zdawał się przyjmować jako
rzecz oczywistą, iż ustalenie ewentualnej służebności przesyłu na gruncie powoda nastąpi w takim samym kształcie i
przebiegu, w jakim linia ta funkcjonuje obecnie. Według Sądu Najwyższego jest to przekonanie nieuzasadnione, gdyż

nie uwzględnia zawartego w art. 3054 k.c. odesłania do odpowiedniego stosowania art. 287 i art. 288 k.c.

Takie stanowisko, dopuszczające możliwość zmiany przebiegu istniejącego urządzenia, nie doczekało się jednak we
wskazanym orzeczeniu szerszego uzasadnienia.

W znanym Sądowi Okręgowemu orzecznictwie sądów powszechnych pogląd taki wprost znalazł akceptację (por.
postanowienie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 28 maja 2014r., sygn. akt III Ca 155/14), bądź też co do samej
zasady sąd orzekający w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu dopuszczał

możliwość merytorycznego rozważania podstaw do zmiany przebiegu istniejącego urządzenia, nie odrzucając a limine
tej ewentualności, a jedynie nie uznając takiego rozwiązania za zasadne w konkretnych realiach danego postępowania
(por. postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 22 czerwca 2015r., sygn. akt

III Ca 493/15).

W doktrynie również spotyka się stanowisko, że żądanie ustanowienia służebności przesyłu według przedstawionego
przez wnioskodawcę projektu nie wiąże sądu. Sąd, po rozważeniu wszystkich okoliczności istotnych z punktu

widzenia przepisu art. 287 k.c., może wytyczyć inny przebieg przez nieruchomość obciążona urządzenia przesyłowego.
Wskazuje się, iż w nadal powołanym w doktrynie prawa procesowego orzeczeniu Sądu Najwyższego z 17.04.1935r.,
stwierdzono, że w szczególności należy odmówić ustanowienia drogi koniecznej w sposób żądany przez wnioskodawcę
w sytuacji, gdy uczestnik, właściciel nieruchomości mającej ulec obciążeniu, ofiarowuje, według swojego wyboru, inną
odpowiednią drogę. Według autora zasadnym jest przyjęcie, że powołane orzeczenie możliwe jest do wykorzystania
w uzasadnieniu postanowienia o ustanowieniu służebności przesyłu z określonym przez właściciela nieruchomości
obciążonej przebiegiem urządzenia przesyłowego, w szczególności w tej części, która przesądza o wyborze projektu



właściciela nieruchomości obciążonej w przypadku kolizji propozycji właściciela nieruchomości obciążonej i
przedsiębiorcy

infrastrukturalnego (por. P. Lewandowski, Służebność przesyłu w prawie polskim,

W-wa 2014r., str. 197-198).

Wskazany pogląd opiera się więc na odpowiednim stosowaniu do służebności przesyłu, w myśl art. 3054 k.c., reguł
dotyczących ustanawiania służebności gruntowych, zwłaszcza komunikacyjnych oraz art.287- 288 k.c.

Zauważenia wymaga, że omawiane zagadnienie było również, chociaż rzeczywiście w specyficznym stanie faktycznym,
przedmiotem rozważań w orzecznictwie pochodzącym sprzed wprowadzenia instytucji służebności przesyłu, jeszcze
gdy dopuszczano odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących służebności gruntowych w postaci analogicznego
stosowania przepisów o drodze koniecznej. W wyroku Sąd Najwyższego z dnia 14 grudnia 2004r., II CK 255/04
wskazano, że w razie sprzeciwu właściciela nieruchomości co do uregulowania stanu prawnego urządzenia
przesyłowego, uprawnienia zakładu energetycznego można doszukiwać się także w innych podstawach prawnych.
W orzecznictwie dominuje zapatrywanie, że przedsiębiorstwo energetyczne może sięgnąć w takim wypadku do
roszczenia wynikającego z art. 145 § 1 k.c., także w doktrynie przeważa pogląd, zgodnie z którym sięgnięcie do analogii
z art. 145 k.c. jest dopuszczalne w zakresie

w jakim istnieje luka w prawie, tj. wówczas, gdy potrzeby mające uzasadniać tę analogię nie są zaspakajane
na podstawie unormowań szczególnych. Sąd Najwyższy wskazał, że sieć energetyczna służy przesyłaniu energii,
a więc umożliwia doprowadzenie energii z jednego miejsca do drugiego. Bez możliwości korzystania z cudzych
nieruchomości przesył tej energii byłby niemożliwy albo nadmiernie utrudniony, a w takim wypadku potencjalna
nieruchomość władnąca całkowicie traciłaby użyteczność związaną ze społeczno-gospodarczym sposobem jej
wykorzystania. Sąd Najwyższy uznał, że przedsiębiorstwo energetyczne w postępowaniu tym powinno wykazać,
że nieruchomość władnąca nie ma odpowiedniego dostępu do stacji energetycznej i brak jest innych sensownych
ekonomicznie dróg dostępu. Warunek ten może być spełniony wówczas, gdy przeniesienie urządzeń w inne miejsce
wiąże się z nadmiernymi kosztami, o czym decyduje zasada, zgodnie z którą korzyść jaka wyniknie z ustanowienia
służebności będzie większa niż strata tym spowodowana (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 1985 r.,
III CRN 374/85 OSNCP 1985, nr 12, poz. 198). Nie jest przeszkodą do ustanowienia służebności fakt umieszczenia
urządzenia przez przedsiębiorstwo energetyczne już wcześniej na cudzej nieruchomości i faktyczne korzystanie z niego
(por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 1958 r., I CR 1021/57, OSN 1959, nr II, poz. 51).

Wskazane stanowisko jest więc zbliżone do tego prezentowanego w doktrynie, a wyprowadzonego z odpowiedniego
stosowania reguł dotyczących służebności gruntowych.

Warto w tym zakresie także odnotować korespondujący z powyższym pogląd wyrażony już ściśle na tle służebności
gruntowej drogi koniecznej (jako służebności drogowej, komunikacyjnej, a nie quasi przesyłowej, stosowanej
odpowiednio) w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2002r., sygn. akt III CKN 564/01 gdzie wskazano,
że rozpoznając wniosek o ustanowienie służebności drogowej sąd może odstąpić od wyznaczenia jej przebiegu
ukształtowanego od dawna w wyniku umowy zawartej bez zachowania wymaganej formy, jeżeli uzasadniają to
zmiany w zagospodarowaniu nieruchomości służebnej. Stosowane odpowiednio na gruncie sprawy o ustanowienie
służebności przesyłu, stanowisko to miałoby o tyle znaczenie, że dawałoby asumpt do pominięcia jako decydującego
aktualnego przebiegu urządzenia, nawet w razie gdyby podstawą jego posadowienia była wcześniejsza zgoda
właściciela nieruchomości.

Za bardzo istotne dla podejmowanej oceny prawnej Sąd Okręgowy uważa stanowisko wyrażone w uchwale Sądu
Najwyższego z dnia 2 czerwca 2010r., sygn. akt III CZP 36/10 stanowiącej, że w wypadku nabycia służebności przesyłu
przez zasiedzenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zmiany sposobu jej wykonywania, jeśli ważna
potrzeba gospodarcza powstała po posadowieniu



urządzeń przesyłowych. Wynagrodzenie za zmianę sposobu wykonywania służebności przesyłu może uwzględniać
koszty przeprowadzenia tej zmiany. Zatem

w świetle tego stanowiska trzeba uznać, że skoro dla zmiany służebności przesyłu powstałej przez zasiedzenie, a
więc skutku determinowanego przez liczący kilkadziesiąt lat stan posiadania urządzenia co do zasady biegnącego
w tym samym miejscu, można jednak uwzględnić jako podstawę żądania zmiany służebności stan faktyczny, który
wytworzył się jeszcze przed spełnieniem się przesłanek powstania tego prawa, to wydaje się, oceniając racjonalnie,
że tym bardziej powinno się jednak dopuścić możliwość rozważania zmiany przebiegu urządzenia przesyłowego, już
na etapie samego kształtowania zakresu tego prawa (w tym wypadku w zakresie obowiązywania przestrzennego) i
sposobu jego wykonywania.

Podsumowując w tym miejscu przytoczony przegląd stanowisk judykatury i doktryny można stwierdzić, że brak
jest jednolitości poglądów w omawianym zakresie. Zdaje się dominować i jest pełniej uzasadniony, zwłaszcza
orzecznictwem Sądu Najwyższego, pogląd wykluczający dopuszczalność orzeczenia o zmianie przebiegu istniejącego
urządzenia w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu.

Rozważania należy rozpocząć od stwierdzenia, że w orzecznictwie oraz w doktrynie powszechnie przyjmuje się,

iż przepisy art.287-288 k.c. przy uwzględnieniu art. 3054 k.c., mają odpowiednie zastosowanie do ustanowienia
służebności przesyłu. Rzecz zatem w tym jak daleko ma sięgać „odpowiednie” stosowanie przepisów o służebnościach
gruntowych, zwłaszcza czy istnienie na gruncie urządzenia przesyłowego w każdym wypadku w sposób bezwzględny
determinuje możliwość ustanowienia służebności przesyłu, czy też jednak przy odpowiednim stosowaniu art. 288
k.c., można taki stan rzeczy poddać modyfikacji w momencie ustanawiania prawa służebności przesyłu. Jak już
sygnalizowano, istniejące w tym zakresie wątpliwości, czynią zasadnym sięgnięcie przy ocenie również do art. 145 k.c.

Omawiany problem prawny wiąże się, oceniając ściśle na gruncie przepisów o służebności przesyłu, z rozumieniem
przesłanki „konieczności” ustanowienia służebności przesyłu do korzystania z urządzeń, o czym mowa w obu
paragrafach

art. 3052 k.c. Podstawą uwzględnienia wniosku o ustanowienie służebności przesyłu, niezależnie od tego czy pochodzi
od właściciela nieruchomości czy urządzenia, jest wykazanie, że jest to konieczne dla właściwego korzystania z
urządzeń przesyłowych, o których mowa w art. 49 § 1 k.c., a niemożliwe jest ustanowienie tej służebności w drodze
umowy.

Można więc, podobnie jak wyłożył to pojęcie Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 kwietnia 2016r., sygn. akt V
CSK 510/15 uznać, że istnienie urządzenia w określonym kształcie rodzi konieczność ustalenia dla niego odpowiednio
określonej służebności, ale dotyczy może to tylko istniejącego przebiegu urządzenia. Zbieżnie z takim poglądem w
doktrynie wskazuje się, że w stosunku do urządzeń istniejących i czynnych należy przyjąć domniemanie faktyczne
konieczności funkcjonowania tych urządzeń (G. Matusik, Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu,
Wolters Kluwer, W-wa, 2011, str. 373). W doktrynie uważa się także, iż konieczność ustanowienia służebności przesyłu
występuje w razie gdy przedsiębiorca dysponuje innymi tytułami prawnymi do korzystania z cudzych nieruchomości,
zwłaszcza w postaci umów obligacyjnych jak dzierżawa, użyczenie (w tym umowa zawarta w sposób konkludentny).
Podnosi się, że w takim wypadku można z jednej strony uważać, iż konieczność ustanowienia służebności nie zachodzi,
gdy przedsiębiorcy służy już tytuł do cudzej nieruchomości, z drugiej jednak dopuszczając możliwość ustanowienia
służebności podnosi się, że nie można abstrahować czy jest to tytuł trwały i skuteczny erga omnes, przez co należy w
takich wypadkach dopuścić możliwość przymusowego ustanowienia służebności (J. Pokrzywniak, Kluczowe dylematy
związane z regulacją służebności przesyłu, Rejent 2010/4/str. 95-96, por. także G. Matusik, Własność urządzeń
przesyłowych a prawa do gruntu, W-wa 2011, str. 372-373). Wreszcie według doktryny przesłanka konieczności jest
spełniona także wówczas, gdy strony nie mogą jedynie dojść do porozumienia co do wysokości należnego właścicielowi
nieruchomości obciążonej wynagrodzenia (por. E. Gniewek (w:) E. Gniewek (red.), Komentarz, 2008, s. 475, K.

Dadańska, Teza 3 komentarza do art.305 2 Kodeksu cywilnego). Tak wypowiedział się, chociaż jedynie pośrednio



poświęcając uwagę zagadnieniu konieczności ustanowienia służebności przesyłu, Sąd Najwyższy w postanowieniu z
dnia 14 października 2010r. sygn. III CZP 66/10., Biul. SN 2010 nr 10, gdzie w uzasadnieniu wskazał, że właściciel
nieruchomości może złożyć wniosek także wówczas, gdy jedyną przyczyną odmowy zawarcia umowy o ustanowienie
służebności przesyłu jest spór co do wysokości wynagrodzenia.

Drugi możliwy sposób rozumienia tego pojęcia, można uznać, że szerszy, dotyczy nie tylko samej, jako takiej, potrzeby
uwzględnienia wniosku jako mającego prowadzić do uregulowania stanu prawnego jako środka legalizacji urządzenia i
nadania właścicielowi urządzenia prawa do władania nieruchomością w określony sposób niezbędny dla korzystania z
urządzenia, lecz nie musi ona dotyczyć samej już z jego lokalizacji. W takim wypadku ocena konieczności ustanowienia
służebności odnosi się więc także do szerszego zagadnienia oceny czy istniejące urządzenie jest dla przedsiębiorcy
przesyłowego „konieczne” właśnie w tym miejscu gdzie się teraz znajduje.

Wąskie rozumienie konieczności ustanowienia służebności w zasadzie ogranicza kognicję sądu jedynie do legalizacji
istniejącego urządzenia i regulacji tak przyjętego stanu rzeczy. W drugim wypadku, oceną konieczności nie czyni się
tylko tego, czy żeby przedsiębiorca mógł nadal korzystać z urządzenia przesyłowego potrzebne jest ustanowienie na
jego rzecz prawa, lecz również to czy, aby wykonywać swoją działalność w zakresie, najogólniej mówiąc, przesyłu
przedsiębiorca musi korzystać z danego urządzenia właśnie w takim miejscu nieruchomości w jakim jest posadowione,
czy też dla realizacji tego celu możliwe jest nakazanie jego przesunięcia .

Jeśli więc konieczność ustanowienia służebności rozumieć wąsko to, nie ma miejsca na ocenę czy dopuścić możliwość,
z uwagi przede wszystkim na interes właściciela nieruchomości, zmiany posadowienia urządzenia. Sąd Okręgowy
jednak opowiada się za drugim rozwiązaniem, uważając, że pełniej odpowiada postulatowi odpowiedniego stosowania
art. 287-288 k.c., jak i przede wszystkim przesłankom z art. 145 § 2 zd.1 i § 3 k.c. dotyczących przeprowadzenia
służebności z jak najmniejszym obciążeniem nieruchomości i uwzględnienie interesu społeczno – gospodarczego.

Rozważając dalej omawiany problem trzeba zauważyć, że często w praktyce orzeczniczej zdarza się, iż konkurują
ze sobą wnioski właściciela nieruchomości o ustanowienie służebności przesyłu z wnioskiem właściciela urządzenia
przesyłowego o zasiedzenie służebności, bądź ten drugi w sprawie z wniosku właściciela nieruchomości podnosi
zarzut zasiedzenia służebności gruntowej o treści służebności przesyłu lub już służebności przesyłu. Wypada wskazać,
że w razie wykluczenia dopuszczalności zmiany przebiegu urządzenia w postępowaniu o ustanowienie służebności,
można by dojść do zupełnie paradoksalnego wniosku, iż z punktu widzenia dalekosiężnych interesów właściciela
nieruchomości korzystniejsze dla niego jest nie oponować wobec wniosku przedsiębiorcy o stwierdzenie zasiedzenia
czy nie negować skuteczności takiego jego zarzutu w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu (najczęściej
przez zaniechanie obalania domniemania dobrej wiary z art. 7 k.c. w trybie art. 234 k.p.c.), tracąc wprawdzie tym
samym możliwość uzyskania wynagrodzenia za ustanowienie służebności i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie
za okres poprzedzający zasiedzenie (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016r. sygn. akt III CZP
77/16), lecz jednocześnie zyskując możliwość późniejszego wystąpienia z żądaniem zmiany przebiegu służebności
w trybie art. 291 k.c. i uwzględnienia okoliczności, które nawet zaszły już w czasie trwania biegu zasiedzenia, a co
do których to nie mógłby właściciel nieruchomości oczekiwać ich uwzględnienia w postępowaniu o ustanowienie
służebności przesyłu.

Wskazany przykład, chociaż niewątpliwie krańcowy, pokazuje jednak do jakich trudnych do zaakceptowania wyników,
a mogących skłaniać do zupełnie instrumentalnego stosowania przepisów prawa i zasady dyspozycyjności w
postępowaniu sądowym, może prowadzić nie dość elastyczna i dostosowana do realiów wykładnia art. 287-288 k.c.

w zw. z art. 3054 k.c.

Zauważenia wymaga również, że z art. 3051 k.c. nie wynika jednak wprost zakaz orzeczenia zmiany przebiegu
urządzenia przesyłowego i ustanowienia służebności w innym niż dotychczas przebiegu. Wydaje się zatem, że można
uznać, iż tego rodzaju szczególne rozstrzygnięcie jest dopuszczalne, bowiem plasuje się pomiędzy dwoma wprost
wyrażonymi w przepisie rodzajami rozstrzygnięć możliwymi w oparciu o wskazany przepis, tj. o ustanowieniu
służebności dla istniejącego urządzenia i dla urządzenia dopiero planowanego, lecz z pewnością bliższe jest temu



drugiemu, skoro jego istotę stanowi ustanowienie służebności przesyłu po gruncie dotychczas jeszcze nie objętym
posiadaniem przedsiębiorcy związanego z korzystaniem z urządzenia przesyłowego. W takim wypadku element
orzeczenia dotyczący nakazania przesunięcia urządzenia (jego przebudowy), przedstawiałby się jednak jako wtórny
wobec pierwotnego rozstrzygnięcia o ustanowieniu służebności według nowego przebiegu.

Z kolei trzeba podkreślić, że jeszcze przed wejściem w życie przepisów o służebności przesyłu, dopuszczano możliwość
występowania przez właścicieli nieruchomości z powództwami negatoryjnymi nie tylko o usunięcie, lecz również o
przebudowę/przesunięcie urządzeń przesyłowych (por. wyroki Sądu Najwyższego: z 19 maja 2004r., III CK 496/02, z
6 stycznia 2005r., III CK 129/04, z 22 kwietnia 2005r., II CK 594/04), bowiem na podstawie art. 222 § 2 k.c. właściciel
może żądać zarówno zaniechania przez osobę trzecią korzystania z jego nieruchomości, jak i zmiany przez nią sposobu
korzystania (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2009r., II CSK 461/08).

Wynika z tego, że co do zasady w takim wypadku właściciel nieruchomości ma możliwość żądania doprowadzenia
do całkowitego usunięcia ze swojej nieruchomości faktycznego obciążenia w postaci istniejącego urządzenia
przesyłowego. Niewątpliwie trzeba jednak mieć świadomość, że według judykatury to, że np. linia energetyczna
istnieje od kilkudziesięciu lat i ma istotne znaczenie jak idzie o zasilanie w energię elektryczną, powoduje, że wydaje
się, iż nie wchodzi w grę jej likwidacja (por. wyrok Sądu Najwyższego sygn. III CK 496/02), a żądanie ochrony
własności przez nakazanie rozebrania urządzeń przesyłowych koniecznych do zapewnienia wielu użytkownikom
określonych mediów niezbędnych współcześnie do normalnego życia, było z reguły nieskuteczne gdyż musiałoby by
być w większości przypadków ocenione jako oczywiście sprzeczne z interesem społecznym (por. postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 13 października 2011r., sygn. akt V CSK 502/10. uzasadnienie wyroku z dnia 22 stycznia 2010r.,
sygn. akt V CSK 239/09).

Natomiast na tle takiego jednoznacznego stanowiska jako względnie realistyczna przedstawia się, oczywiście w
konkretnych wypadkach (zwykle nie będą one dotyczyć tych opisanych bezpośrednio powyżej), ewentualna możliwość
doprowadzenia do obciążenia nieruchomości w innym miejscu, jednak w sposób zgodny z wyborem jej właściciela,
a zarazem mniej szkodzący jego interesom (przesunięcie w granicach gruntu tego samego właściciela), bądź całkiem
wyeliminowania tego obciążenia (przebudowa i usunięcie urządzenia poza nieruchomość właściciela będącego
powodem w sprawie negatoryjnej).

W obecnym stanie prawnym, przy przyjętym braku istnienia prejudycjalności pomiędzy powództwem negatoryjnym
właściciela nieruchomości a żądaniem ustanowienia służebności przesyłu przez przedsiębiorcę przesyłowego (por.
wywody w uzasadnieniu postanowienia SN sygn. V CSK 510/15), a co za tym idzie niejako wskazanej już powyżej
preferencji judykatury dla żądania legalizacji istniejącego urządzenia przesyłowego, może się zdarzyć, że w praktyce
właściciel zostanie pozbawiony realnej ochrony prawnej w zakresie możliwości eliminacji istniejącego obciążenia
nieruchomości, czy nawet tylko jej ograniczenia do akceptowalnego dla niego poziomu przez doprowadzenie do
jego przesunięcia. Uwzględnienie bowiem żądania właściciela urządzenia przesyłowego o ustanowienie służebności
przesyłu według istniejącego przebiegu, w trwały i definitywny sposób pozbawia właściciela nieruchomości
skutecznego prawa żądania jego usunięcia, skoro temu pierwszemu daje prawnorzeczowy tytuł prawny do władania
nieruchomością w zakresie, mówiąc najkrócej, korzystania nieruchomości w zakresie koniecznym do utrzymywania
i eksploatacji urządzeń przesyłowych.

Z kolei, jak już sygnalizowano na tle oceny uchwały sygn. akt III CZP 36/10, można sądzić, że żądanie właściciela
nieruchomości zmiany przebiegu służebności przesyłu na podstawie art. 291 k.c., realnie nie będzie rokowało szans
powodzenia, skoro podstawą dla jego uwzględnienia jest stwierdzenie istnienia zmiany stosunków powstałej już
po ustanowieniu prawa. Tymczasem zalegalizowanie istnienia urządzenia według jego obecnego przebiegu, odbiera
znaczenie prawne w procesie z art. 291 k.c. tym okolicznościom faktycznym, które już istniały w dacie orzekania przez
sąd w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu. Trudno byłoby uczestniczce wykazać istnienie zasadności takich
ewentualnych żądań w sytuacji gdy w samym postępowaniu o ustanowienie służebności jej argumenty nie znalazły
akceptacji. Z tych przyczyn nie można jednak podzielić zawartej postanowieniu sygn. V CSK 510/15 argumentacji



dotyczącej ewentualnej możliwości zastosowania tego przepisu już po wydaniu postanowienia o ustanowieniu
służebności przesyłu jako sposobu usunięcia wywołanych tym uciążliwości.

W praktyce dla właściciela nieruchomości istotne jest również i, że o ile na etapie postępowania o ustanowienie
służebności przesyłu można założyć, iż koszty przeniesienia urządzenia powinny obciążać jego właściciela, bowiem
co do zasady jednak postępowanie toczy się przede wszystkim w jego interesie, gdyż końcowo daje mu tytuł
prawny chroniący przed koniecznością jego usunięcia, o tyle w sprawie na podstawie art. 291 k.c., regułą jest
ponoszenie kosztów zmiany służebności przez właściciela nieruchomości obciążonej, co już samo sobie może czynić
ochronę interesów właściciela iluzoryczną, bowiem nawet gdyby udało mu się skutecznie doprowadzić do uzyskania
korzystnego orzeczenia (co z opisanym przyczyn jest wątpliwe), to jego realizacja z uwagi na koszty przedstawia się
jako problematyczna. Jest bowiem faktem powszechnie znanym, że koszty przeniesienia urządzeń idą zwykle w kwoty
co najmniej rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W ocenie Sądu Okręgowego za dopuszczeniem możliwości orzeczenia o zmianie przebiegu urządzenia przemawia
również liniowy charakter urządzenia przesyłowego. Kwestia ta odnosi się zresztą przede wszystkim do interesów
przedsiębiorcy przesyłowego. Z jego punktu widzenia bardziej racjonalne jest rozpoznanie kwestii możliwości
przeniesienia urządzenia przesyłowego już na etapie postępowania o ustanowienie służebności przesyłu, gdzie
możliwe jest wariantowe rozważenie możliwości przeniesienia urządzenia i od razu ustanowienie służebności
według nowego przebiegu, przy uwzględnieniu optymalizacji posadowienia urządzeń na dłuższym odcinku linii, w
przeciwieństwie do sytuacji potencjalnego uzyskania w procesie o ochronę własności wyroku nakazującego usunięcie
urządzenia z nieruchomości, bądź nawet tylko jego przeniesienia, co jednak wywołuje konieczność późniejszego
wystąpienia przez właściciela urządzenia o ustanowienie służebności według nowego przebiegu, który przesłankowo,
jako możliwy, ustalono w sprawie o ochronę własności, ale uczyniono to bez udziału właściciela nieruchomości, na
jakie urządzenie ma zostać przesunięte. Konieczność podjęcia w takim wypadku działań tylko co do wycinka większej
linii może utrudniać wykonanie prac, jak i podnosić ich koszty. Natomiast w przeciwieństwie do takiej sytuacji
przyjęcie, że to w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu dopuszczalne jest orzekanie o przeniesieniu
urządzenia i ustanowieniu takiej służebności, pozwala od razu, już na tym etapie, wezwać do udziału w sprawie
właścicieli sąsiednich nieruchomości i w jednym postępowaniu rozstrzygnąć kwestię nowego przebiegu urządzenia.

Sąd Okręgowy dostrzega to, że w praktyce takie orzeczenie nakazujące przeniesienie urządzenia i ustanowienie
służebności dla tego nowego przebiegu, zastępowałoby także orzeczenie wydawane w normalnym toku spraw w
procesie negatoryjnym. Zaznaczenia przy tym wymaga, że postępowaniu procesowym możliwości aktywnego udziału
osób trzecich są znacznie ograniczone. Znana Sądowi praktyka orzecznicza nie notuje wypadków udziału w procesach
o usunięcie bądź przesunięcie urządzenia właścicieli sąsiednich nieruchomości, na których potencjalnie mogą się
one później znaleźć, w charakterze interwenientów ubocznych. Natomiast postępowanie nieprocesowe umożliwia
bardziej elastyczne podejście do tej kwestii. Wprawdzie nie dotyczy to wprost rozpoznawanej sprawy, ale zbieżność
cech procesu negatoryjnego z postępowaniem o ustanowienie służebności przesyłu, widoczna byłaby zwłaszcza
w wypadku wszczęcia postępowania nieprocesowego przez właściciela nieruchomości żądającego jednocześnie
usunięcia urządzenia w obecnym usytuowaniu i przesunięcia go na inne miejsce jego nieruchomości.

Tutaj należy wskazać, że na tle art. 626 § 1 k.p.c. (w zw. z art. 145 k.c.), który w myśl jego § 3 ma zastosowanie do
postępowania o ustanowienie służebności przesyłu, wyrażono pogląd, że sąd nie jest związany żądaniem wniosku co
do przeprowadzenia trasy drogi koniecznej; stosownie do wyników postępowania dowodowego powinien wytyczyć
drogę przez nieruchomość właścicieli przeciwko którym żądanie nie było skierowane (por. np. postanowienia Sądu
Najwyższego z dnia 21 maja 1968 r., II CRN 190/67 Inf. Pr. 1969, nr 1, poz. 12 i z dnia 11 marca 1970 r., III
CRN 36/70, OSNC 1970, nr 11, poz. 207). Z tego względu adresatem roszczenia o ustanowienie drogi koniecznej
są właściciele lub użytkownicy wieczyści, przez których nieruchomości może być przeprowadzona droga łącząca
nieruchomość pozbawioną dostępu do drogi publicznej z tą drogą, a nadto samoistni posiadacze nieruchomości, za
którymi przemawia domniemanie zgodności posiadania ze stanem prawnym (por. postanowienie Sądu Najwyższego



z dnia 17 stycznia 1974 r., III CRN 316/73, OSNCP 1974, nr 11, poz. 197, przywołane za postanowieniem Sądu
Najwyższego z dnia 12 października 2011r., sygn. akt II CSK 94/11).

W sprawie o ustanowienie służebności przesyłu, stosując odpowiednio ten pogląd, można dojść do wniosku, że
obowiązkiem sądu orzekającego o wniosku będzie z urzędu rozważenie czy istniejący przebieg urządzenia jest
optymalny z uwagi na uciążliwości jakie powoduje dla nieruchomości obecnie faktycznie nim obciążonej, tj. czy
urządzenie poprowadzono z jak najmniejszym obciążeniem nieruchomości, a jeśli nie, to rozważenie, czy możliwa
jest zmiana przebiegu urządzenia. Wydaje się, że przy określaniu tych okoliczności pomocne mogą być stosowane
odpowiednio reguły wypracowane w orzecznictwie na tle art 145 k.c., zwłaszcza odnoszące się do kryterium sumy
kosztów ustanowienia służebności (wynagrodzenia i kosztów utworzenia) poniesionych przez właściciela urządzenia
przesyłowego odniesionych do wartości uszczerbku nieruchomości. Można ewentualnie rozważyć, przy ocenie tego
jakiego rzędu wielkości różnica kosztów ustanowienia służebności według nowego przebiegu i uciążliwości dla
właściciela nieruchomości dawać ma asumpt do nakazania zmiany położenia urządzenia, czy nie dopuścić korekty na
korzyść właściciela urządzenia przesyłowego uwzględniającej działanie przedsiębiorcy w interesie publicznym oraz to,
że jego działalność nierozerwalnie wiąże się z koniecznością korzystania z cudzych gruntów.

Dalej od strony ściśle prawnoprocesowej trzeba wskazać, że ponieważ właściciel urządzenia przesyłowego zazwyczaj
nie będzie zainteresowany zmianą przebiegu urządzenia, to żądanie takie będzie mogło zostać formułowane
przez właściciela nieruchomości. Przybierze ono postać zarzutu podnoszonego przez uczestnika w postępowaniu
nieprocesowym, realizującego jego roszczenie, co według orzecznictwa jest dopuszczalne (por. uchwała składu
siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 2015r., sygn. akt III CZP 112/14, OSNC 2015/11/127). W
rozpoznawanym wypadku jest to oczywiste, gdyż właściciel nieruchomości ma status zainteresowanego w rozumieniu
art. 510 § 1 k.p.c., a realizuje swój interes wynikający z prawa materialnego. W uzupełnieniu można odwołać się do
stanowiska wyrażonego w uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2011r. sygn. akt III CZP 124/10,
gdzie wyjaśniono, że właściciel domagając się ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem, już na etapie
wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przejawia aktywność skierowaną na podkreślenie, że jest właścicielem
nieruchomości i korzysta ze swego prawa własności chcąc uregulować zgodnie ze swoją wolą sposób korzystania przez
posiadacza z nieruchomości.

Wydaje się, że zwłaszcza w wypadku możliwości przeniesienia urządzenia na inną część nieruchomość tego samego
właściciela, jako korzystniejsze dla niego przedstawia się doprowadzenie do kontynuowania procesu negatoryjnego i
uzyskanie wobec przedsiębiorcy przesyłowego nakazu przesunięcia urządzenia przesyłowego, a następnie oczekiwanie
na wszczęcie przez właściciela urządzenia przesyłowego postępowania o ustanowienie służebności przesyłu dla
planowanego przebiegu urządzenia.

Należy zaznaczyć, że chociaż taki wypadek nie dotyczy rozpoznawanej sprawy wszczętej przez właściciela urządzenia
przesyłowego, to jednak szerzej spoglądając na to zagadnienie, nie można w rozważaniach pominąć i tego, że
jeżeli z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu występuje właściciel nieruchomości a przedstawia realną i
ekonomicznie uzasadnioną możliwość przeniesienia urządzenia na inną jego nieruchomość czy tę samą, lecz w innym
miejscu, to trudno znaleźć przekonujący argument dla odmówienia mu tego prawa, już choćby przy uwzględnieniu
rzymskiej reguły „chcącemu nie dzieje się krzywda” (volenti non fit iniura) i nie dostrzegać w tym wypadku, że
wychodzi on naprzeciw interesom przedsiębiorcy przesyłowego, dokonując samoograniczenia, skoro mógłby, co do
zasady, żądać definitywnego usunięcia urządzenia z jego gruntu.

Trzeba również wskazać, że chociaż właściciel nieruchomości powinien otrzymać odpowiednie wynagrodzenie
rekompensujące mu wszystkie uszczerbki związane z ustanowieniem służebności przesyłu, to jednak jest to tylko
rekompensata pieniężna. Wynagrodzenie jest w zasadzie limitowane wartością gruntu zajętego pod służebność
(por. np. pierwszą w tej materii uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2005r., sygn. akt III CZP 29/05
OSNC 2006/4/64 gdzie przyjęto, że wysokość wynagrodzenia, nawet w odległej perspektywie, nie powinna rażąco
przekraczać wartości zajętej nieruchomości, a jeśli nieruchomość ze względu na głębokość posadowienia rurociągu
może być nadal wykorzystywana, suma wynagrodzenia w takiej perspektywie powinna być odpowiednio niższa od



wartości nieruchomości, podobnie postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2012r., sygn. akt II CSK
401/11). Tymczasem może się zdarzyć, że w dłuższej perspektywie czasu szkoda właściciela przekroczy wartość
nieruchomości. Będzie tak wówczas gdy dotychczasowy przebieg urządzenia przesyłowego zalegalizowany przez
ustanawianie służebności przesyłu, uniemożliwi wykorzystanie nieruchomości w sposób prowadzący do osiągnięcia
przez właściciela nieruchomości korzyści przewyższających wartość gruntu. W ocenie Sądu Okręgowego z takim
wypadkiem potencjalnie mamy do czynienia w sprawie, bowiem z opinii biegłego sądowego z zakresu architektury
wynika, że na działkach uczestniczki można wznieść budynek usługowy o powierzchni użytkowanej co najmniej 260
m2. Zakładając, iż z tego tytułu mogłaby ona czerpać przychody, które w przewidywalnej perspektywie, krótszej niż
trwałość urządzenia wnioskodawcy, dochody (ściślej : zyski) mogłyby przewyższyć wartość gruntu. W konsekwencji
dochód z nieruchomości byłby

wyższy niż samo odszkodowanie za utratę wartości gruntu.

Niezależnie od tego trzeba podnieść, że trudne do oszacowania są szkody o szerszym charakterze, wynikające
po prostu z braku możliwości korzystania przez właściciela nieruchomości zgodnie z jej społeczno-gospodarczym
przeznaczeniem wynikającym z planu zagospodarowania przestrzennego. Efektem uznania braku możliwości
przeniesienia urządzenia przesyłowego w rozpoznawanej sprawie jest brak możliwości zabudowy działki w typowy
sposób. Skutkiem tego trwale niezabudowana pozostanie zdatna do tego celu działka w centrum miasta, co
uniemożliwia, obok osiągnięcia wspomnianych potencjalnych korzyści uczestniczki, również uzyskanie należytego
ładu przestrzennego przez uzyskanie ciągłości zabudowy i zamknięcie całej jednej przerzei rynku. Zatem w sprawie nie
tylko względy czysto materialne po stronie uczestniczki, lecz i interes o szerszym znaczeniu społecznym przemawia
za dopuszczeniem możliwości orzeczenia w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu dla istniejącego
urządzenia zmiany przebiegu. Oczywiście znaczenie w tego rodzaju sprawach mogą mieć także, wprawdzie nie
w rozpoznawanej sprawie dotyczącej urządzeń podziemnych o niewielkich rozmiarach, również względy ochrony
środowiska czy wręcz ściśle estetyczne, chociaż przy ocenie cywilnoprawnej nie są one pierwszoplanowe.

Wypada zauważyć, że o ile oczywiście przeniesienie urządzenia przesyłowego niewątpliwie wywołuje określone koszty,
to jednak pozytywnym skutkiem takiego rozwiązania najczęściej będzie jednak ograniczenie wysokości wynagrodzenia
za ustanowienie służebności przesyłu, bowiem takie celowe działanie zwykle zmniejszy wysokość wynagrodzenia za
ustanowienie służebności, zatem per saldo możliwości uznania możliwości przeniesienia urządzenia przesyłowego
może stać się korzystna dla przedsiębiorcy przesyłowego.

W ocenie Sądu Okręgowego tak interesom przedsiębiorcy przesyłowego, jak i właściciela nieruchomości, nie służy

całkowicie sztywne rozumienie art. 3051 k.c. Wynika to z faktu, że, przykładowo, pozostawienie w konkretnym
wypadku urządzenia w jego aktualnym przebiegu po gruncie o przeznaczeniu budowlanym spowoduje, że
wynagrodzenie w części obejmującej szkodę trwałą, za utratę wartości nieruchomości, będzie wynosić 100.000 zł,
zaś jego przeniesienie na grunt o przeznaczeniu rolnym wprawdzie wygeneruje koszty tej operacji rzędu 50.000
zł, ale wysokość wynagrodzenia wyniesie wówczas tylko 20.000 zł. Sumarycznie koszt ustanowienia służebności
będzie zatem jednak mniejszy. Dopuszczenie tego rodzaju możliwości byłoby, wbrew stanowisku prezentowanemu
w rozpoznawanej sprawie przez wnioskodawcę, także przynajmniej w pewnych wypadkach zgodne z interesem
przedsiębiorców przesyłowych, bowiem ograniczałoby ponoszone przez nich koszty wynagrodzenia, a zarazem dawało
możliwość dostosowania technicznych rozwiązań stosowanych obecnie do urządzeń w przebiegu powstałym nieraz
kilkadziesiąt lat wstecz. Do tego również jeżeli moment ustanowienia służebności zbiega się z okresem jednocześnie
planowanych remontów, modernizacji, wymian elementów urządzeń, itp., to może stać się to okazją do wprowadzenia
i tak koniecznych czy choćby celowych zmian w technicznych rozwiązaniach stosowanych przez przedsiębiorcę
przesyłowego, w postaci, np. montażu transformatora kontenerowego zamiast budynkowego, skablowania linii,
wymiany słupa na mniejszy gabarytowo, itp., a tym samym do żądania przez właściciela urządzenia ustanowienia
służebności w węższym przebiegu niż dla dotychczasowego urządzenia, ale za mniejszym wynagrodzeniem. Krótko
mówiąc, to co z czasem miałoby się stać podstawą dla żądania zmiany sposobu wykonywania służebności bądź zmiany
jej treści, może zostać uwzględnione już na etapie jej ustanawiania.



Rzecz jasna jest kwestią oceny czy w omawianym wypadku w ogóle można mówić o ustanowieniu służebności dla
mającego powstać urządzenia, skoro ono obecnie istnieje w szerszym zakresie, jako urządzenie liniowe, a tylko

pewien jego odcinek miałby zostać zmieniony. Gdyby wyłożyć art. 3054 k.c. w ten sposób, że do ustanowienia
służebności przesyłu mają zastosowanie art. 145 § 2 zd.1 k.c. i § 3 oraz art. 287 k.c. i art. 288 k.c. również jak
chodzi o samo ustalenie nowego przebiegu (innego niż dotychczasowy), to wówczas konsekwentnie należałoby
dopuścić ewentualność formułowania przez właściciela nieruchomości roszczenia o ustanowienie służebności według

nowego przebiegu, także w postępowaniu z wniosku właściciela urządzenia, któremu ustawodawca w art. 3052 §
1 k.p.c. dał prawo domagania się ustanowienia służebności przesyłu. W ocenie Sądu Okręgowego należy uważać,
że co najmniej należałoby dopuścić możliwość ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości należącej do
właściciela nieruchomości na jakiej już istnieje urządzenie przesyłowe. Skoro bowiem służebność przesyłu obciąża
całą nieruchomość w znaczeniu wieczystoksięgowym (por. uzasadnienie uchwały z dnia 11 grudnia 2015r. sygn. akt III
CZP 88/15 OSNSC 2016/12/144 i powołane tam orzecznictwo), a tylko jej wykonywanie ma się odbywać w określonym
obszarze to, nie ma przeszkód do tego, aby dać takie prawo takiego jej obciążenia.

Jak chodzi o możliwość zawarcia w postanowieniu o ustanowieniu służebności przesyłu obowiązku usunięcia/
przesunięcia urządzenia, to należy uznać,

że odpowiednie zastosowanie może mieć w tym wypadku pogląd wyrażony w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 5
listopada 2014r., sygn. akt III CZP 74/14 stanowiącej, że postanowieniu o ustanowieniu służebności drogi koniecznej
sąd może orzec nakazy lub zakazy niezbędne do urządzenia tej drogi.

W ocenie Sądu Okręgowego należałoby sformułować per analogia do art. 145 k.c. regułę, że w pierwszej kolejności
usunięcie urządzenia przesyłowego powinno nastąpić w postaci jego przeniesienia na tę samą nieruchomość (w
znaczeniu wieczystoksięgowym) bądź na inną nieruchomość stanowiącą własność tego samego właściciela (również
objętą inną księgą wieczystą). Również z art. 145 k.c. § 2 zd. 2 k.c. można by wyprowadzić regułę, że w dalszej
kolejności o ile nie będzie to możliwe, należy przede wszystkim poszukiwać możliwości przeniesienia urządzenia
na nieruchomość powstałą z nieruchomości dotychczas obciążonej faktycznie przebiegiem urządzenia, tak aby bez
potrzeby nie angażować w postępowanie osób trzecich. Może tu chodzić o wypadki gdy wcześniej urządzenie biegło
po nieruchomości rolnej nie czyniąc właścicielowi różnicy co do miejsca jego położenia gdyż pomimo to mógł ją
wykorzystywać zgodnie z jej przeznaczeniem, a obecnie nieruchomość zmieniła funkcję na nieruchomość budowlaną,
a przebieg urządzenia uniemożliwia racjonalny i najbardziej korzystny ekonomicznie podział na działki budowlane.
W takiej sytuacji, w miarę możliwości, w pierwszej kolejności należałoby starać się obciążyć przebiegiem urządzenia
działki powstałe z podziału takiej większej działki macierzystej.

Podsumowując, można rozważać przy uwzględnieniu treści art. 3054 k.c., posłużenie się regułami wypracowanymi na
tle wcześniejszego stosowania do spraw o ustanowienie służebności gruntowych o treści odpowiadających służebności
przesyłu.

Na koniec trzeba zauważyć, że wydaje się, iż w wypadkach gdy legalizacja dotychczasowego przebiegu urządzenia
przesyłowego w sposób rażący naruszałaby interes właściciela nieruchomości a istnieją realne możliwości jego
przeniesienia, alternatywą dla omawianego rozwiązania jest oddalenie wniosku z racji braku konieczności
ustanowienia służebności w istniejącym przebiegu urządzenia. Wydaje się jednak, że należałoby dążyć do takiej
wykładni aby uniknąć takiej ewentualności. Natomiast dopiero w ostateczności można by rozważać oddalenie wniosku
jako stanowiącego sprzeczną z zasadami współżycia społecznego realizację uprawnienia przedsiębiorcy przesyłowego
dążącego do nieuzasadnionego obciążenia nieruchomości, kosztem jej właściciela, w sposób wynikający tylko z wygody
operatora przesyłowego, a nie liczącego się z uzasadnionym interesem właściciela nieruchomości. Rozwiązanie to
należy określić jako ostateczność, bowiem prowadzi do braku uregulowania stanu prawnego nieruchomości, zarazem
daję właścicielowi nieruchomości możność wystąpienia z roszczeniem negatoryjnym.



Na koniec trzeba zauważyć, że, jak się wydaje, ustawodawca dostrzegł już wkrótce po wprowadzeniu przepisów
o służebności przesyłu i początkowym okresie obowiązywania, potrzebę ich doprecyzowania. Już na początku

2011r. rząd planował bowiem dokonanie zmiany art. 3052 k.c. przez dodanie § 3 stwierdzającego, że ustanowienie
służebności przesyłu nastąpi z uwzględnieniem interesu społeczno-gospodarczego i uzasadnionego interesu
właściciela nieruchomości, tak aby stanowiła jak najmniejsze obciążenie gruntów, na których urządzenia są lub mają
być posadowione. W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk sejmowy
nr 3595) wyjaśniono, że ustawodawca regulując sądowe ustanowienie służebności drogi koniecznej, wskazał kryteria,
jakie muszą

być uwzględniane przy wytyczaniu drogi koniecznej (art. 145 § 2 k.c.). Wskazane jest, aby podobne kryteria uregulować

w odniesieniu do przymusowego ustanawiania służebności przesyłu. Taką propozycję zawiera art. 3052 § 3 k.c. W
uzasadnieniu

dalej wyjaśniono, że ustanowienie służebności przesyłu może dotyczyć zarówno takich stanów faktycznych, gdy
urządzenia przesyłowe już istnieją, jak również, gdy przedsiębiorca urządzenia te zamierza dopiero wybudować
w przyszłości. Projekt ten był przedmiotem opinii prawnej M. W. wykonanej na zlecenie Biura  (...) Sejmowych.
Autor postulował zmianę treści § 3 przez nadanie mu brzmienia „Ustanowienie służebności przesyłu nastąpi z jak
najmniejszym obciążeniem nieruchomości z uwzględnieniem interesu społeczno-gospodarczego”. Dla rozpoznawanej
obecnie sprawy zwłaszcza interesujący jest argument uzasadniający wyeliminowanie słowa „posadowienie”. Autor
wskazał mianowicie, że nawet akceptując ten zwrot, pojęcie „posadowienia” jest obce Kodeksowi cywilnego i powinno
być raczej zastąpione pojęciem „wzniesienia”, które zawarte jest w art. 231 k.c. Instytucja ta była wzorcem dla

art. 3052 k.c. o obecnej treści. W ocenie Sądu Okręgowego jeżeli by przyjmować, że istotnie geneza tego przepisu
bierze się z art. 231 k.c., który daje prawo tak posiadaczowi nieruchomości, jak i jej właścicielowi, żądania nabycia
własności gruntu z zabudową, to rzeczywiście stanowić by to mogło argument przeciwko dopuszczalności orzeczenia
o przeniesieniu urządzenia przesyłowego, natomiast za uznaniem służebności przesyłu jedynie jako instrumentu
prawnego do wyłącznie legalizacji „wzniesionego” urządzenia. Trzeba zauważyć, że przed dniem 3 sierpnia 2008r. to
również w art. 231 k.c., widziano jeden ze środków prawnych rozwiązania skutków braku przepisów o służebności
przesyłu. Wskazywano na możliwość żądania przez właściciela nieruchomości od właściciela linii wykupienia działki
jaka straciła dla niego znaczenie wobec jej zabudowania tym urządzeniem (por. wyrok SN z 16 lipca 2004r.,
sygn. akt I CK 26/04). Podstawowe różnice między służebnością przesyłu a prawem zabudowy sprowadzają się do
rodzaju nabytego prawa (własność a ograniczone prawo rzeczowe), wyeliminowania warunku dobrej wiary posiadacza
(istnieje on w razie żądania posiadacza przeniesienia własności), braku przesłanki znacznego przewyższania wartości
obiektu nad wartość gruntu. Można więc uznać, że prawne kryteria uzyskania możliwości legalizacji „wzniesionych”
urządzeń przesyłowych, w stosunku do instrumentów stosowanych we wcześniejszym okresie, zostały złagodzone z
korzyścią dla ich właścicieli.

Jak chodzi o opisany projekt nowelizacji, do tej pory nie został uchwalony.

Sąd Okręgowy zdaje sobie sprawę, że przyjęte powyżej stanowisko pozytywnie oceniające możliwość orzeczenia w
postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu obowiązku przeniesienia urządzenia i ustanowienia służebności
według jego owego przebiegu, przedstawia się jako kontrowersyjne.

Niewątpliwie ustanowienie służebności przesyłu według któregokolwiek nowego wariantu, czyli planowanego, a nie

istniejącego przebiegu urządzenia, narusza wyraźną dychotomię wynikającą z art. 3051 k.c. gdzie mowa jest tylko o
ustanowieniu służebności dla urządzenia przesyłowego istniejącego lub planowanego.

Z kolei nie sposób nie dostrzec, że dodatkowe przyjęcie możliwości uwzględnienia w postanowieniu o ustanowieniu
służebności wniosku właściciela nieruchomości o nakazanie przeniesienia urządzenia przesyłowego, w praktyce
miałoby wymiar wyroku negatoryjnego o ochronę własności nakazującego usunięcie czy przesunięcie urządzenia,
zarazem łączącego się z także (oczywiście przy świadomości braku obecnie istnienia służebności, a tylko jej posiadania



w trybie art. 352 k.c.) z orzeczeniem o zmianę sposobu wykonywania służebności, przy zaangażowaniu innych
podmiotów, których to nieruchomości ostatecznie stałyby się obciążonymi. Tymczasem przyzwolenie na takie
„hybrydowe” rozstrzygnięcie, łączące właściwe dla poszczególnych z zawartych w nim elementów tryby postępowania
procesowego i nieprocesowego, w świetle art. 191 k.p.c. co do zasady wykluczającego taką możliwość, powinno być
jednak wyjątkiem mającym, jak się wydaje, umocowanie ustawowe (por. np. art. 36 pr. geod. i kart., art. 618 § 1 k.p.c.
odnośnie dochodzenia w postępowaniu działowym roszczeń należących do procesu, art. 58 § 3 k.r.o. w zw. z art. 567
k.p.c.).

Z racji przywołanego już liniowego charakteru urządzeń przesyłowych w praktyce może nastręczać trudności ocena
przesłanki nadmiernego obciążenia nieruchomości po jakiej już obecnie biegnie urządzenie w relacji do stopnia
uciążliwości nowego przebiegu urządzenia po ewentualnie mających zostać obciążonymi nieruchomościach. Jest
bowiem oczywiste, że, przykładowo, próba przesunięcia urządzenia ze środka nieruchomości na jej skraj, może
spowodować, że znajdzie się ono w miejscu, z którego można będzie je poprowadzić tylko w newralgicznym miejscu
nieruchomości sąsiedniej, ze szkodą dla niej, np. właśnie jej środkiem. Tak więc dopuszczenie zmiany położenia
urządzenia na jednej nieruchomości, może spowodować pogorszenie stanu innej nieruchomości, generalnie zaś
prowadzić do zwiększenia się ilości sytuacji konfliktowych na tle funkcjonowania urządzeń przesyłowych.

Ponadto dopuszczenie możliwości zmiany przebiegu urządzenia może w niektórych wypadkach prowadzić do
niekontrolowanego rozrostu postępowania pod względem przedmiotowym (nowe nieruchomości potencjalnie
obciążone) i podmiotowym (zainteresowani właściciele takich nieruchomości), bowiem właśnie z uwagi na liniowy
charakter tych urządzeń wszczęte postępowanie dotyczące tylko jednej nieruchomości może wywołać tzw. efekt
domina angażując szereg nieruchomości z bliższego i dalszego sąsiedztwa po jakich już biegnie czy może biec
urządzenie. Nie ulega wątpliwości, że o ile cel postępowania o ustanowienie służebności drogi koniecznej jest
jasny i klarowny, w postaci zapewnienia konkretnej nieruchomości władnącej komunikacji z drogą publiczną, to
w wypadku urządzenia liniowego, gdy dopuścić możliwość korekty jego przebiegu, wprawdzie cel ustanowienia
służebności jest także oczywisty (zapewnienie prawa korzystania z gruntu dla wykonywania przesyłu), ale już
sposób realizacji nie jest jednoznaczny, bowiem może odnosić się do różnych nieruchomości, w rozmaity sposób
kształtując ich obciążenie, w tym wypadku w pierwszej kolejności decydujące jest funkcjonowanie linii przesyłowej
na dłuższym odcinku, obejmującym szereg nieruchomości. Tak więc pogodzenie sprzecznych stanowisk właścicieli
nieruchomości może okazać się trudne, a zgoda na zmianę przebiegu w urządzenia jednym miejscu może
wywoływać konflikty. Ewentualnego remedium można by próbować upatrywać w ograniczeniu jednego postępowania
do urządzenia przesyłowego wytyczonego istnieniem pewnych granic faktycznych, np. od słupa linii wysokiego
napięcia do transformatora, od którego biegnie już linia średniego napięcia czy, jak w sprawie, od jednego węzła
telekomunikacyjnego do drugiego, chociaż może się zdarzyć, że określenie tej granicy będzie wysoce umowne i w
praktyce zależeć będzie w pierwszej kolejności od stanowiska biegłego sądowego z zakresu danej dziedziny techniki.

Zagadnienie prawne objęte pytaniem Sądu Okręgowego ma dla rozstrzyganej sprawy podstawowe znaczenie, bowiem
warunkuje ocenę zasadności obu apelacji, które w tym zakresie formułują całkowicie przeciwstawne stanowiska.

Samodzielna ocena prawna powzięta przez Sąd Okręgowy, uwzględniająca dorobek judykatury i doktryny, nie
doprowadziła jednak Sądu do w pełni przekonujących wniosków i mimo zajęcia stanowiska w sprawie nie uważa
go Sąd za niebudzące wątpliwości. Przede wszystkim dotyczy to rozumienia zagadnienia konieczności ustanowienia
służebności przesyłu w kontekście dopuszczalności orzeczenia zmiany położenia urządzenia i ustanowienia dla niego

służebności przesyłu oraz odpowiedniego stosowania przy uwzględnieniu art. 3054 k.c.

przepisów art. 287-288 k.c. i art. 145 § 2 zd.1 i § 3 k.c.. Opowiedzenie się do dopuszczalnością zmiany przebiegu
urządzenia przesyłowego rodzi również sygnalizowane istotne problemy proceduralne, jak i nie można nie dostrzegać
niebezpieczeństwa powstania sporów przy próbie ustalenia nowego przebiegu urządzenia, które będą wynikiem
naruszenia dotychczasowego status quo.

Dlatego Sąd Okręgowy na podstawie art. 390 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.
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