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Sygn. akt II Ca 885/16 

 

Postanowienie 

 

Dnia 30 marca 2017 roku 

 

Sąd Okręgowy w Lublinie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: 

Przewodniczący  Sędzia Sądu Okręgowego Joanna Misztal-Konecka 

(sprawozdawca) 

Sędziowie: Sądu Okręgowego Marta Postulska-Siwek 

 Sądu Okręgowego Dariusz Iskra 

Protokolant   Maciej Bielak 

po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 roku w Lublinie 

na rozprawie 

sprawy z wniosku P. B. 

z udziałem (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. 

o ustanowienie służebności przesyłu 

 

na skutek apelacji (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. od 

postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z dnia 22 sierpnia 2016 

roku, sygn. akt I Ns 1138/15 

 

postanawia: 

1. zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo i odroczyć; 

2. przedstawić Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne budzące poważne 

wątpliwości: czy w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu 

dopuszczalne jest wydanie na podstawie art. 318 § 1 K.p.c. w zw. z art. 13 § 2 

K.p.c. postanowienia wstępnego o uznaniu żądania ustanowienia tej 

służebności za usprawiedliwione. 
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Sygn. akt II Ca 885/16 

 

 

Uzasadnienie 
postanowienia z dnia 30 marca 2017 roku 

 

 

Wnioskiem z dnia 14 lipca 2015 roku, P. B., reprezentowany przez pełnomocnika 

(radcę prawnego) domagał się ustanowienia na prawie własności nieruchomości 

stanowiącej działkę numer (...) w obrębie (...) – (...), o powierzchni 1,3896 ha położonej 

w L. przy ulicy (...), dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę 

wieczystą o numerze (...), na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. 

służebności przesyłu polegającej na: 

- znoszeniu na przedmiotowej nieruchomości i pod jej powierzchnią urządzeń 

i instalacji sieci gazowej o długości 238,5 m i średnicy DN 315 i DN 300 oraz przesyle 

nimi gazu, 

- dostępie uczestnika do urządzeń przesyłowych w celu przeprowadzenia 

inspekcji ich stanu, usunięcia wszelkich usterek i awarii, a także konserwacji 

i remontów, w tym wymiany zniszczonych i zużytych elementów urządzeń, jak również 

ich odbudowy, 

- prawie przejazdu/przejścia przez nieruchomość, wraz z niezbędnym sprzętem, 

celem dostępu do urządzeń, 

oraz zasądzenia na mocy przepisu art. 3052 § 2 K.c. od uczestnika na jego rzecz 

tytułem odpowiedniego jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności 

przesyłu w kwocie 286 200 zł (wniosek k. 2-5). 

 

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ., reprezentowana przez 

pełnomocnika (radcę prawnego) nie uznała wniosku i wnosiła o jego oddalenie w 

całości, podnosząc, że uczestnik posiada tytuł prawny do korzystania z przedmiotowej 

nieruchomości. Wskazała, że lokalizacja gazociągu została określona stosownymi 

pozwoleniami na budowę, a wnioskodawca wystąpił z roszczeniem o ustanowienie 

służebności przesyłu za wynagrodzeniem po upływie 20 lat od wejścia w posiadanie 

służebności w dobrej wierze przez poprzednika prawnego uczestnika. Dodatkowo 

uczestnik zakwestionował wysokość żądanego wynagrodzenia za ustanowienie 

służebności (odpowiedź uczestnika na wniosek k. 32-37). 
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Postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2016 roku wydanym w sprawie I Ns 1138/16 

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie uznał żądanie wnioskodawcy za 

usprawiedliwione w zasadzie (postanowienie k. 340). 

 

Postanowienie to zostało oparte o następujące ustalenia faktyczne: 

P. B. jest obecnie jedynym właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę 

numer (...) w obrębie (...), o powierzchni 1,3896 ha położonej w L. przy ulicy (...), dla 

której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą o numerze 

(...). 

P. B. nabył udział w 1/6 części w tej nieruchomości w drodze umowy darowizny z 

dnia 15 listopada 2011 roku i w drodze zasiedzenia z dniem 30 października 2012 roku 

udział w wysokości 5/6 części – na podstawie postanowienia z dnia 2 kwietnia 2014 

roku wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w sprawie I Ns 337/13. 

Przez działkę numer (...) położoną w L. przy ulicy (...) przebiega sieć gazowa DN 

315 i DN 300, o łącznej długości 238,5 m, usytuowana wzdłuż jej zachodniej i północnej 

granicy, będąca własnością (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i 

znajdującą się pod powierzchnią gruntu tej działki. 

Działka numer (...) położona w Lublinie przy ulicy (...) to bardzo duży plac, 

częściowo utwardzony, zagospodarowany w większej części jako parking 

samochodowy. W południowo-wschodniej części działki posadowiony jest piętrowy 

wielolokalowy budynek mieszkalny. Część wschodnia działki jest porośnięta 

chwastami i utwardzona, a część najdalej na wschód z nasypanymi małymi kopcami 

ziemi. Od strony rzeki działka porośnięta jest drzewami i chwastami. W odległości 2 m 

od krawędzi skarpy nad rzeką C. jest posadowiony żółty słupek, który stanowi punkt 

wyznaczający przebieg gazociągu, który znajduje się pod powierzchnią gruntu. 

Gazociąg przebiega od strony wschodniej, wzdłuż rzeki, na zachód i skręca w miejscu 

posadowienia żółtego słupka w głąb działki, przy widocznych betonowych kolektorach 

sanitarnych, skręcając w stronę południową. Żółty słupek jest jedynym znakiem na 

istnienie gazociągu na tej działce, oprócz niego nie ma innych śladów i znaków 

instalacji gazowej na przedmiotowej nieruchomości. 

Gazociąg posadowiony na tej działce był budowany w różnym czasie. Gazociąg 

niskiego ciśnienia DN 300 (stalowy), o długości 121,1 m został wybudowany na 

podstawie decyzji Prezydenta Miasta L numer (...) z dnia 7 listopada 1991 roku o 
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zatwierdzeniu Zarządowi Budownictwa Miejskiego w L. planu realizacyjnego i 

pozwoleniu na budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia Ø 300 na odcinku od ulicy (...) 

do ulicy (...). Gazociąg niskiego ciśnienia DN 315 (PE), o długości 123,9 m został 

wybudowany w latach 1994-1995 na podstawie decyzji Prezydenta Miasta L. numer (...) 

z dnia 15 kwietnia 1994 roku o zatwierdzeniu Państwowemu Szpitalowi Klinicznemu 

Nr (...) w L. planu realizacyjnego i pozwoleniu na budowę gazociągu niskiego ciśnienia 

Ø 300/250 od gazociągu w ulicę (...) przez ulicę (...) do połączenia z istniejącym 

gazociągiem niskiego ciśnienia w ulicy (...) oraz przyłącza gazowego do Kliniki 

Okulistycznej przy ul. (...).  

Oba odcinki sieci zostały po wybudowaniu przekazane na rzecz poprzednika 

prawnego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.  

Te inwestycje miały charakter inwestycji celu publicznego. Jedna ze 

współwłaścicielek przedmiotowej nieruchomości położonej przy ulicy (...) (I. Ś.) 

wyraziła nieformalną zgodę, w 1994 roku, Państwowemu Szpitalowi Klinicznemu Nr 

(...) w L. na wykonanie gazociągu przebiegającego przez tę nieruchomość. 

(...) Okręgowe Zakłady Gazownictwa z siedzibą w T. zostały utworzone 

zarządzeniem numer (...) Ministra Górnictwa z dnia 1 stycznia 1951 roku. Zmiana 

nazwy okręgu w T. została wprowadzona zarządzeniem numer 393 Ministra Przemysłu 

Ciężkiego z dnia 21 lutego 1959 roku na Zakłady Gazu Ziemnego w T.. Zarządzeniem 

numer 69 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 31 grudnia 1975 roku utworzone 

zostało przedsiębiorstwo państwowe (...) Zakłady (...) w T. Tym samym zarządzeniem, 

to przedsiębiorstwo, z dniem 1 stycznia 1976 roku, zostało połączone z 

przedsiębiorstwem (...) Okręgowe Zakłady Gazownictwa. Zarządzeniem numer 56 

Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 sierpnia 1982 roku utworzone zostało 

przedsiębiorstwo państwowe (...). W § 21 tego zarządzenia wymienione zostały łączone 

jednostki organizacyjne, w tym (...) Zakłady Gazownictwa w T. Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 1996 roku przedsiębiorstwo państwowe 

użyteczności publicznej (...), zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu 

Państwa. W związku z realizacją programu rządowego dotyczącego restrukturyzacji 

i prywatyzacji (...) Spółki Akcyjnej w W, zatwierdzonego decyzją Rady Ministrów z dnia 

13 sierpnia 2002 roku, a z dniem 31 grudnia 2002 roku z (...) Spółki Akcyjnej w W. 

zostało wydzielonych sześć spółek dystrybucyjnych utworzonych na bazie 

funkcjonujących dotychczas Zakładów Gazowniczych. Na (...) Spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością T. przeszły w formie aportu składniki majątkowe stanowiące 
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zorganizowane części przedsiębiorstwa (...) Spółka Akcyjna w W. Z dniem 1 stycznia 

2003 roku rozpoczęła działalność, na bazie funkcjonującego uprzednio Zakładu 

Gazowniczego będącego Oddziałem (...) Spółki Akcyjnej w W. – (...) Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością w T. Oddział – Zakład Gazowniczy w L. W dniu 1 lipca 

2013 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie wydał 

postanowienie o połączeniu spółek: (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we 

W, (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z; (...) Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w W.; (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T; (...) 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G; (...) Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w P., przez przejęcie, zgodnie z 492 § 1 pkt 1 K.s.h. przez spółkę 

działającą pod firmą (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. W dniu 11 

września 2013 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy Wydział XII 

Gospodarczy wydał postanowienie w przedmiocie zmiany nazwy spółki (...) na (...) 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. 

Pismem z dnia 22 maja 2015 rok, P. B. (działając przez pełnomocnika) wzywał 

(...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. do zapłaty na jego rzecz 

wynagrodzenia w kwocie 57 240 zł za okres od dnia 30 października 2012 roku do dnia 

30 kwietnia 2015 roku z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiącej 

działkę numer (...) położoną w L. przy ulicy (...). Jednocześnie wzywał to 

przedsiębiorstwo przesyłowe do zawarcia umowy w przedmiocie ustanowienia prawa 

służebności przesyłu gazu na jego rzecz, za jednorazowym wynagrodzeniem 

w wysokości 286 200 zł. 

Ustosunkowując się do tego wezwania, pismem z dnia 24 czerwca 2015 roku, 

przedsiębiorca uznawał roszczenie P. B. za nieuzasadnione, bowiem w jego ocenie 

nastąpiło z mocy prawa zasiedzenie służebności przesyłu, przez upływ 20 lat 

niezakłóconego posiadania służebności na działce numer (...) położonej w L. przy ulicy 

(...). 

 

W ocenie Sądu Rejonowego orzeczenie o zasadności wniosku o ustanowienie 

przedmiotowej służebności jest konieczne wobec zgłoszonego przez uczestnika zarzutu 

zasiedzenia służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości wnioskodawcy, 

w sytuacji gdy sporna jest również wysokość żądanego przez wnioskodawcę 

wynagrodzenia za jej ustanowienie (art. 318 w związku z art. 13 § 2 K.p.c.). 
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Sąd Rejonowy wskazał, że uczestnik wiąże rozpoczęcie biegu terminu zasiedzenia 

z dniem 3 lutego 1995 roku, jako datą przyjęcia inwentaryzacji gazociągu do zasobów 

geodezyjnych. Późniejszy gazociąg - niskiego ciśnienia DN315 (PE), o długości 123,9 m 

został wybudowany w latach 1994-1995 na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Lublin 

nr BUA.III.7351/1/G/106/94 z dnia 15 kwietnia 1994 roku o zatwierdzeniu 

Państwowemu Szpitalowi Klinicznemu Nr (...) w L. planu realizacyjnego i pozwoleniu 

na budowę gazociągu niskiego ciśnienia Ø 300/250 od gazociągu w ulicy (...) przez 

ulicę (...) do połączenia z istniejącym gazociągiem niskiego ciśnienia w ul. (...) oraz 

przyłącza gazowego do Kliniki Okulistycznej przy ulicy (...). 

Sąd Rejonowy powołał się na art. 3051 K.c., art. 3054 K.c. i art. 292 K.c., 

wskazując, że zasadne jest przyjęcie, że możliwe było nabycie służebności w drodze 

zasiedzenia, przy czym, w przypadku służebności przesyłu, służebności gruntowej 

odpowiadającej treścią służebności przesyłu, nabycie to następuje na rzecz 

przedsiębiorcy, a nie właściciela nieruchomości władnącej, ponieważ ta ostatnia 

kategoria (nieruchomości władnącej) przy instytucji służebności przesyłu w ogóle nie 

występuje. 

Stosownie do art. 292 K.c. w zw. z art. 172 K.c. i art. 352 § 1 K.c. dla pozytywnego 

rozstrzygnięcia o zgłoszonym przez uczestnika zarzucie zasiedzenia służebności 

odpowiadającej treścią służebności przesyłu niezbędne jest wykazanie, że poprzednicy 

prawni uczestnika byli posiadaczami służebności odpowiadającej treści służebności 

przesyłu, że posiadanie to polegało na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia 

oraz że wykonywane było przez odpowiedni okres czasu (dla dobrej wiary – 20 lat, dla 

złej wiary – 30 lat). 

W ocenie Sądu Rejonowego nie ma w ustalonych okolicznościach sprawy żadnych 

podstaw do uznania, że uczestnik wszedł w posiadanie służebności odpowiadającej 

treścią służebności przesyłu, w dobrej wierze, ponieważ nie przedstawił żadnego 

dowodu (dokumentu urzędowego), że jego korzystanie z nieruchomości 

wnioskodawcy, w podanym zakresie, miało, usprawiedliwioną, przynajmniej w jego 

przekonaniu, podstawę (prawną). Posiadaczem w dobrej wierze jest ten, kto błędnie, 

ale z usprawiedliwionych (obiektywnie) przyczyn przypuszcza, że jest uprawniony do 

władania rzeczą w oznaczonym zakresie, a posiadaczem w złej wierze ten, kto wie, albo 

wiedzieć powinien, że prawo do rzeczy nie przysługuje mu. 

Dodatkowo w ocenie Sądu Rejonowego nie można w ogóle przyjąć, że uczestnik 

realizował swoje władztwo nad nieruchomością wnioskodawcy przez korzystanie 
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z trwałego i widocznego urządzenia na gruncie tej nieruchomości. Niewątpliwe jest, że 

istniejący na tym gruncie betonowy słupek jest jedynym elementem świadczącym 

o tym, że gazociąg jest posadowiony na terenie nieruchomości należącej do 

wnioskodawcy, który został zgodnie z obowiązującymi przepisami pomalowany na 

żółto. Nie wiadomo, od jakiej daty ten słupek znajduje się w miejscu jego położenia, 

a w szczególności, czy był i jest on posadowiony w tym miejscu przez cały okres czasu, 

to jest od daty zainstalowania urządzeń składających się na instalację gazową. Przede 

wszystkim jednak ten słupek oczywiście nie służył poprzednikom prawnym uczestnika 

i nie służy uczestnikowi do korzystania z nieruchomości wnioskodawcy i jego 

poprzedników prawnych w zakresie własności przedmiotowej nieruchomości, 

w znaczeniu określonym w art. 292 K.c., a jedynie sygnalizował i sygnalizuje 

postronnemu i uważnemu obserwatorowi, że ta nieruchomość ma doprowadzony gaz 

ziemny.  

Mając powyższe na uwadze, Sąd Rejonowy uznał, że brak jest podstaw do 

przyjęcia, aby uczestnik i jego poprzednicy prawni posiadali służebność odpowiadającą 

swą treścią służebności gruntowej przez wystarczający do zasiedzenia czas i by było to 

posiadanie służebności takie jak w art. 292 K.c., czyli prowadzące do nabycia prawa 

w tym zakresie w drodze zasiedzenia. 

Sąd Rejonowy przypomniał, że treścią służebności przesyłu jest korzystanie przez 

przedsiębiorcę w oznaczonym zakresie z cudzej nieruchomości (nieruchomości 

obciążonej), w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

urządzeń przesyłowych (art. 3051 K.c.). Oznacza to w praktyce możliwość wejścia przez 

przedsiębiorcę, któremu przysługuje służebność (a w praktyce jego pracownikom, 

podwykonawcom), na cudzy grunt obciążony służebnością oraz jego zajęcia w trakcie 

budowy w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, w celu posadowienia tam 

urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 K.c., podejmowania czynności niezbędnych do 

utrzymania, konserwacji, remontu, modernizacji, dozoru czy usunięcia awarii 

urządzeń przesyłowych. W konsekwencji służebność przesyłu będzie, co do zasady, 

służebnością czynną. Na treść służebności przesyłu składa się również obowiązek 

właściciela nieruchomości obciążonej znoszenia istnienia cudzych urządzeń na 

gruncie, w tym znoszenia podejmowanych przez przedsiębiorcę czynności w celu ich 

posadowienia, a następnie ich utrzymania, konserwacji, remontu, dozoru.  

Przesłanką uwzględnienia wniosku o ustanowienie służebności przesyłu jest 

wykazanie, że jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń przesyłowych, 
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o których mowa w art. 49 § 1 K.c., a niemożliwe jest ustanowienie tej służebności 

w drodze umowy. Należy uznać, iż przesłanka ta jest spełniona, gdy strony nie mogą 

dojść do porozumienia co do wysokości należnego właścicielowi nieruchomości 

obciążonej wynagrodzenia. 

W niniejszej sprawie niewątpliwym jest, że ustanowienie służebności przesyłu jest 

konieczne dla właściwego korzystania z urządzeń przesyłowych należących do 

uczestnika, o których mowa w art. 49 § 1 K.c., a zlokalizowanych na nieruchomości 

będącej własnością wnioskodawcy oraz wobec stanowiska uczestnika niemożliwe było 

ustanowienie tej służebności w drodze umowy. Stąd wobec nieuwzględnienia 

zgłoszonego przez uczestnika zarzutu co do zasiedzenia służebności gruntowej o treści 

służebności przesyłu, wniosek o ustanowienie służebności przesyłu jest 

usprawiedliwiony co do zasady (uzasadnienie k. 345-356). 

 

Apelację od postanowienia wstępnego Sądu Rejonowego wniósł uczestnik, 

reprezentowany przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, zaskarżając je 

w całości. 

Zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzucił naruszenie: 

1. prawa materialnego, a mianowicie: 

a. art. 224 § 1 K.c. w związku z art. 7 k.c. przez błędną jego wykładnię 

polegającą na uznaniu, że uczestnik jest w złej wierze; 

b. art. 6 i 7 K.c. w zw. z art. 172 § 1 K.c., jak również art. 234 K.p.c. 

poprzez ich niezastosowanie, polegające na przyjęciu, że uczestniczka i jej 

poprzednicy prawni są w złej wierze, podczas gdy domniemanie z art. 7 K.c. jest 

wiążące dla sądu, zaś ciężar dowodu obalenia dobrej wiary jest po stronie 

wnioskodawców, którzy jednak nie wykazali w ogóle dowodów na obalenie 

dobrej wiary uczestnika; 

c. art. 292 K.c. w zw. z art. art. 3 pkt 12 i 3 pkt 11 Prawa 

Energetycznego poprzez ich niezastosowanie, polegające na przyjęciu, że 

uczestnik nie korzystał z przedmiotowej nieruchomości w zakresie służebności 

przesyłu; 

2. przepisów postępowania, które miało wpływ na treść 

postanowienia, a mianowicie: 

a. art. 233 § 1 K.p.c. poprzez błędne wyprowadzenie wniosku z 

materiału dowodowego, że uczestniczka /jej poprzednik prawny/ była 
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posiadaczem służebności w złej wierze a ponadto, że nie zachodzi przesłanka 

z art. 292 K.c. w postaci widocznego i trwałego urządzenia; 

b. art. 234 K.p.c. w związku z art. 7 K.c. i 6 K.c. poprzez pominięcie 

domniemania dobrej wiary i rozstrzygnięcie przez sąd o istnieniu złej wiary, 

mimo niewykazania przez wnioskodawców, że posiadacz w chwili 

rozpoczęcia posiadania wiedział lub mógł wiedzieć, że narusza prawo innej 

osoby. 

Wskazując na powyższe zarzuty, apelujący wniósł o zmianę postanowienia 

i oddalenie w całości wniosku w stosunku do (...) sp. z o.o. w W. z uwagi na zasiedzenie 

służebności przesyłu z dniem 3 lutego 2015 roku oraz zasądzenia na rzecz Spółki 

kosztów postępowania za obie instancje, w tym wynagrodzenia procesowego, 

ewentualnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy sądowi 

pierwszej instancji do ponownego rozpoznania wraz z rozstrzygnięciem o kosztach za 

obie instancje (apelacja k. 358-361). 

 

W odpowiedzi na apelację wnioskodawca wniósł o jej oddalenie w całości jako 

bezzasadnej oraz zasądzenie na rzecz Wnioskodawcy zwrotu kosztów postępowania 

apelacyjnego wraz z kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych 

(odpowiedź na apelację k. 369-372). 

 

Na rozprawie apelacyjnej uczestnik, reprezentowany przez pełnomocnika 

będącego radcą prawnym, popierał apelację, wskazując równocześnie, że przez 

nieruchomość stanowiącą obecnie własność wnioskodawcy gazociąg przebiegał już 

znacznie wcześniej niż w 1991 roku. Natomiast wnioskodawca, reprezentowany przez 

pełnomocnika będącego adwokatem, domagał się oddalenia apelacji, zaprzeczając, by 

rzeczywiście przed 1991 rokiem na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowany był 

gazociąg (k. 379-380; załącznik do protokołu k. 381-382). 

 

Sąd Okręgowy podziela w przeważającej mierze ustalenia faktyczne Sądu 

Rejonowego, jednakże zaistniała konieczność ich uzupełnienia przez Sąd Okręgowy co 

do okoliczności pobudowania urządzeń przesyłowych na nieruchomości stanowiącej 

obecnie własność wnioskodawcy. Sąd Okręgowy ustalił zatem dodatkowo, co 

następuje: 
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Nieruchomość położona w L. przy ul. (...) stanowiła własność A. i A. małżonków 

Ś., którzy w 1903 roku wybudowali na niej budynek mieszkalny. Spadkobiercami tych 

właścicieli byli J. O., M. Ś., J. Ś., Z. M., H. Ś. i A. Ś. W L. z rodziny tej pozostali jedynie 

następcy po A. Ś., pozostali wyjechali i kontakt z nimi uległ zerwaniu. Nieruchomością 

do 1973 roku zarządzał W. Ś., syn A., przy czym podejmował on wszelkie decyzje 

dotyczące nieruchomości, w tym związane z poszerzeniem ulicy; następnie zarząd 

sprawowało Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w L. do 1976 roku, w latach 

1976-1995 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w L. W 1995 roku zarząd ten został 

przekazany I. Ś.-P .jako współwłaścicielowi i pełnomocnikowi pozostałych znanych 

współwłaścicieli C. Ś. i U. Ś.-B. (bezsporne, wniosek k. 2-7 akt I Ns 337/13; pismo k. 89 

akt I Ns 337/13). 

Na skutek dziedziczenia i darowizn udział 1/6 w prawie własności przedmiotowej 

nieruchomości przypadł U. Ś.-B., która w dniu 15 listopada 2011 roku darowała go 

synowi P. B. (bezsporne, wniosek k. 2-7 akt I Ns 337/13). Następnie Sąd Rejonowy 

Lublin-Zachód w Lublinie postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2014 roku wydanym w 

sprawie I Ns 337/13 stwierdził, że P.B. z dniem 30 października 2012 roku nabył przez 

zasiedzenie udział 5/6 w prawie własności przedmiotowej nieruchomości, której stan 

prawny uregulowany jest w księdze wieczystej (...) (postawienie k. 164 akt I Ns 337/13). 

W toku realizacji celu publicznego związanego z usytuowaniem na nieruchomości 

położonej przy ul. (...) w L. dwóch gazociągów były wydawane pozwolenia na budowę: 

pierwsze z 7 listopada 1991 roku na rzecz Zarządu Budownictwa Miejskiego w L., drugie 

z 15 kwietnia 1994 roku na rzecz Państwowego Szpitala Klinicznego nr (...) w L. W 

związku z budową drugiego z gazociągów Państwowy Szpital Kliniczny nr w L. 

dokonywał w marcu 1994 roku uzgodnień z I. Ś.-P., która wyraziła zgodę na przejście 

przedmiotowego gazociągu przez posesję według decyzji lokalizacyjnej, zaakceptowała 

istnienie dwumetrowej strefy bezpieczeństwa oraz zgodziła się na udostępnienie 

wejścia na teren posesji dla sprawowania kontroli sieci gazowej, przyjmując do 

wiadomości, że po wybudowaniu gazociąg zostanie oddany do eksploatacji Zakładowi 

Gazowniczemu w L.. Szpital zobowiązał się do wykonania prawidłowego ułożenia 

chodnika na odcinku granicy posesji przy ul. (...) od terenu Kliniki do wjazdu na posesję 

oraz do wykonania ogrodzenia z siatki, jak też do umożliwienia zainteresowanej 

podłączenia budynku mieszkalnego przy ul. (...) do gazociągu (pismo i notatka k. 25-

26 akt I Ns 337/13). 
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Przedmiotowe urządzenia przesyłowe nie później niż 3 lutego 1995 roku zostały 

przejęte do eksploatacji przez poprzednika prawnego (...) Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w W. (okoliczność niezaprzeczona). 

 

Powyższych ustaleń faktycznych Sąd Okręgowy dokonał w oparciu o dowody 

z dokumentów, których prawdziwość i wiarygodność nie była kwestionowana. 

W zakresie daty, w której poprzednik prawny uczestnika rozpoczął korzystanie zgodnie 

z przeznaczeniem z przedmiotowych gazociągów, wobec braku możliwości poczynienia 

bardziej precyzyjnych ustaleń faktycznych, należało uznać, że nastąpiło to nie później 

niż w dniu 3 lutego 1995 roku. Daty tej pełnomocnik wnioskodawcy nie kwestionował, 

podnosząc jedynie, że korzystanie z nieruchomości wnioskodawcy odbywa się pomimo 

braku stosownych dokumentów takie uprawnienie przewidujących. Pozwala to uznać 

tę okoliczność za niezaprzeczoną. 

 

c. Sąd Okręgowy zważył, co następuje: 

Stosownie do treści art. 390 § 1 K.p.c., jeżeli przy rozpoznawaniu apelacji 

powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd może przedstawić to 

zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu, odraczając rozpoznanie sprawy. 

Przy rozpoznawaniu apelacji uczestnika postępowania od postanowienia Sądu 

Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie powstało zagadnienie prawne budzące 

poważne wątpliwości, a dotyczące rozstrzygania żądania o ustanowienie służebności 

przesyłu, a mianowicie czy w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu 

dopuszczalne jest wydanie na podstawie art. 318 § 1 K.p.c. w zw. z art. 13 § 2 K.p.c. 

postanowienia wstępnego o uznaniu żądania ustanowienia tej służebności za 

usprawiedliwione. 

Stąd też Sąd Okręgowy w Lublinie postanowił w trybie art. 390 § 1 K.p.c. wystąpić 

do Sądu Najwyższego o udzielenie odpowiedzi w tym zakresie. 

 

Postępowanie nieprocesowe jest równorzędnym z procesem trybem 

postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych, zaś przewidziane w ustawie 

z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego kształt i nazwa tego 

postępowania stanowią wynik ożywionych wieloletnich debat. Niezależnie od 

równorzędności obu trybów, podstawowym modelem postępowania rozpoznawczego 
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uczyniono proces, uniwersalny i historycznie najwcześniejszy tryb rozstrzygania 

spraw; zgodnie z art. 13 § 1 K.p.c., sąd rozpoznaje sprawy w procesie, a jeżeli sprawa - 

na mocy osobnego ustawowego ustanowienia - należy do postępowania 

nieprocesowego (lub do innych rodzajów postępowań), przepisy o procesie stosuje się 

odpowiednio. Oceny tej nie zmienia regulacja art. 13 § 2 K.p.c., która czyni tryb 

procesowy „modelowym”, skoro przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych 

postępowań unormowanych w Kodeksie. Zastosowanie to warunkowane jest 

spełnieniem dwóch przesłanek: brakiem regulacji szczególnych dla postępowania 

nieprocesowego oraz brakiem sprzeczności z istotą postępowania nieprocesowego. 

Sama dopuszczalność wydawania postanowień wstępnych w postępowaniu 

nieprocesowym nie budzi wątpliwości, albowiem przepisy dotyczące niektórych 

postępowań nieprocesowych wprost operują pojęciem postanowienia wstępnego – 

postanowienie takie może rozstrzygać co do żądania ustalenia nierównych udziałów 

w majątku wspólnym małżonków (art. 567 § 2 K.p.c.), co do prawa żądania zniesienia 

współwłasności lub co do prawa własności (art. 618 § 1 in fine K.p.c.), co do istnienia 

uprawnienia do żądania działu spadku i co do przynależności określonego przedmiotu 

do spadku (art. 685 K.p.c.), co do przynależności określonego przedmiotu do majątku 

wspólnego lub co do prawa własności (art. 567 § 3 K.p.c. w zw. z art. 685 K.p.c. lub 

w zw. z art. 688 K.p.c. w zw. z art. 618 § 1 in fine K.p.c.), co do uczynienia zadość 

przesłance samodzielności lokali planowanych do wyodrębnienia (art. 11 ust. 2 ustawy 

z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali), jak też co do prawa ustanowienia 

funduszu ograniczenia odpowiedzialności za roszczenia morskie (art. 342 § 1 Kodeksu 

morskiego). 

Podobnie niemal powszechnie uznaje się dopuszczalność wydawania 

w postępowaniu nieprocesowym postanowień wstępnych na podstawie art. 318 § 1 

K.p.c. w zw. z art. 13 § 2 K.p.c., a zatem tego, by sąd najpierw rozstrzygnął o tym, czy co 

do zasady roszczenie jest usprawiedliwione (zasadne), a zatem zasługuje na udzielenie 

ochrony prawnej, a dopiero po przesądzeniu zasady – ocenił zakres przysługującego 

uczestnikowi roszczenia (tak m.in. B. Dobrzański, Glosa [do uchwały Sądu 

Najwyższego z dnia 9 maja 1967 r., III CZP 37/67], Orzecznictwo Sądów Polskich 

i Komisji Arbitrażowych 1968, z. 2, s. 64-65; J. Gwiazdomorski, Glosa [do uchwały SN 

z 10 maja 1967 r., III CZP 31/67], Nowe Prawo 1968, nr 6, s. 1047; B. Dobrzański, Glosa 

[do uchwały Sądu Najwyższego z 10 maja 1967 r., III CZP 31/67], Orzecznictwo Sądów 

Polskich i Komisji Arbitrażowych 1968, z. 3, s. 115; T. Misiuk, Problemy integracyjne 
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postępowania działowego, Palestra 1973, nr 9, s. 6-9; J. Krajewski, Postępowanie 

nieprocesowe, Toruń 1973, s. 57; B. Dobrzański, w: Kodeks postępowania cywilnego. 

Komentarz, t. 1, red. Z. Resich, W. Siedlecki, wyd. 2, Warszawa 1975, s. 804; 

M. Sychowicz, Postępowanie o zniesienie współwłasności, Warszawa 1976, s. 142-143; 

S. Madaj, Postępowanie nieprocesowe w sprawach małżeńskich, Warszawa 1978, s. 60-

61; K. Korzan, w: System prawa procesowego cywilnego, red. W. Berutowicz, t. 2: 

Postępowanie rozpoznawcze przed sądami pierwszej instancji, red. Z. Resich, 

Wrocław-Warszawa 1987, s. 367-368; W. Siedlecki, w: System prawa procesowego 

cywilnego, red. W. Berutowicz, t. 2: Postępowanie rozpoznawcze przed sądami 

pierwszej instancji, red. Z. Resich, Wrocław-Warszawa 1987, s. 652-653; A. Zieliński, 

Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej 

małżeńskiej, Warszawa 1992, s. 117; A. Marcinkowski, Glosa [do postanowienia Sądu 

Najwyższego z dnia 25 maja 1994 r. (I CRN 49/94)], Przegląd Sądowy 1995, nr 1, s. 96; 

W. Siedlecki, Z. Świeboda, op. cit., s. 79; K. Knoppek, T. Grzybkowski, Glosa do 

postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1999 r., II CKN 750/98, Palestra 

2002, nr 1-2, s. 239; I. Kunicki, Glosa [do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 

2007 r., III CZP 17/07], Orzecznictwo Sądów Polskich 2009, z. 9, s. 643; A. Stempniak, 

Postępowanie o dział spadku, wyd. 2, Warszawa 2010, s. 412-413; A. Jakubecki, w: 

Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Artykuły 1-366, red. H. Dolecki, T. 

Wiśniewski, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 1018;. Tak też uchwała Sądu Najwyższego z dnia 

9 maja 1967 r., III CZP 37/67, OSNC 1967/11/198; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 

16 marca 2007 r., III CZP 17/07, OSNC 2008/2/20; postanowienie Sądu Najwyższego 

z dnia 22 października 2009 r., III CSK 21/09, OSNC 2010/4/61; postanowienie Sądu 

Najwyższego z dnia 8 listopada 2013 r., I CSK 723/12, LEX nr 1439378; postanowienie 

Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2003 r., IV CKN 384/01, LEX nr 1130183; 

postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2016 r., II CSK 604/15, LEX nr 

2094779. Odmiennie natomiast postanowienie Sądu Wojewódzkiego dla woj. 

warszawskiego w Warszawie z dnia 24 września 1965 r., III CR 1557/65, LEX nr 

1724324; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1968 r., III CZP 101/67, OSNC 

1968/12/203; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 1971 r., III CZP 35/71, OSNCP 

1972/1/4; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1977 r., III CZP 72/77, OSNC 

1978/4/65). 

Zgoda co do możliwości wydawania tego rodzaju orzeczeń w postępowaniu 

nieprocesowym nie oznacza, że może ono zostać wydane w każdej sprawie 
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rozpoznawanej w postępowaniu nieprocesowym. Wszak art. 318 § 1 K.p.c. pozwala, gdy 

sąd uznaje roszczenie za usprawiedliwione w zasadzie, wydać wyrok wstępny tylko co 

do samej zasady. Pojęcie „zasada roszczenia” oznacza konkretne prawo lub stosunek 

prawny, a nie pogląd prawny czy faktyczny, któremu sąd chce dać wyraz w swoim 

rozstrzygnięciu. 

W konsekwencji w zakresie możliwości wydania w postępowaniu o ustanowienie 

służebności przesyłu możliwe jest zarówno opowiedzenie się za możliwością wydania 

postanowienia wstępnego uznającego to roszczenie za usprawiedliwione co do zasady, 

jak też wykluczenie takiej możliwości. Za przyjęciem każdej z tych koncepcji 

przemawiają ważkie argumenty, przy czym w orzecznictwie Sądu Najwyższego brak 

publikowanych wypowiedzi rozstrzygających te wątpliwości. 

 

Za możliwością wydawania tego rodzaju postanowień przemawiają przede 

wszystkim względy ekonomiki procesowej, stanowiące najpełniejsze uzasadnienie 

instytucji wyroku wstępnego. Wszak celem wprowadzenia tej instytucji jest dążenie do 

zaoszczędzenia kosztów postępowania, a rozstrzygnięcie, że wniosek o ustanowienie 

służebności przesyłu nie jest zasadny z powodu np. uprzedniego zasiedzenia tej 

służebności przez uczestnika lub jego poprzednika prawnego, prowadzi do 

zaoszczędzenia czasu i środków. Gdy bowiem równocześnie przedmiotem sporu jest 

przebieg służebności po określonej nieruchomości lub też zasięg (szerokość) 

służebności, wydanie postanowienia wstępnego i jego uprawomocnienie przesądzi 

potrzebę przeprowadzanie postępowania dowodowego co do np. geodezyjnego 

wyznaczenia przebiegu służebności lub określenia wysokości wynagrodzenia za jej 

ustanowienie. Przesądzenie zaś – na skutek orzeczenia sądu II instancji lub Sądu 

Najwyższego – braku zasadności wniosku co do zasady, pozwoli na uniknięcie dalszego 

kosztowanego i pracochłonnego postępowania. 

Po drugie, istota odpowiedniego stosowania przewidzianego w art. 13 § 2 K.p.c. 

wymaga udzielenia odpowiedzi co do możliwości i zakresu ewentualnej modyfikacji 

normy prawnej „procesowej” w postępowaniu nieprocesowym. Możliwe jest zatem 

uznanie, że każdy przypadek, w którym da się wyodrębnić co najmniej dwie fazy 

orzekania, lub też co najmniej dwa wzajemnie zależne zagadnienia, spełnia wymogi 

odpowiadające „zasadzie” i „wysokości”. W takim przypadku można opowiadać się za 

przyznaniem kryterium „zasady” tej kwestii, która ma szczególnie istotne znaczenie dla 

ostatecznego rozstrzygnięcia o żądaniu głównym. 
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Po trzecie, w sprawach o zbliżonym charakterze, a mianowicie w sprawach 

o ustanowienie służebności drogi koniecznej, Sąd Najwyższy dopuszcza wydawanie 

postanowień wstępnych (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 października 1999 

roku, I CKN 169/98, OSNC 2000/5/86). 

 

Istnieją jednak również niewątpliwie istotne argumenty usprawiedliwiające 

wykluczenie możliwości wydawania postanowień wstępnych w sprawach 

o ustanowienie służebności przesyłu. 

Po pierwsze, brak regulacji odpowiadającej normom kodeksowym art. 567 

§ 2, art. 618 § 1 i 685 K.p.c. albo pozakodeksowym (np. art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 

czerwca 1994 roku o własności lokali), które dozwalałyby wprost na orzekanie wstępne 

w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu. 

Po drugie, z powyższego powodu niezbędne staje się odwołanie do art. 318 K.p.c. 

Regulacja przewidziana w art. 318 § 1 K.p.c. stanowi istotny wyjątek od zasady 

całościowego orzekania o przedmiocie postępowania i może prowadzić do zakłócenia 

sprawności postępowania, ponieważ prowadzi do jego rozbicia na dwie fazy, w których 

odrębnie rozstrzyga się o zasadzie roszczenia, a dopiero po uprawomocnieniu się tego 

rozstrzygnięcia o wysokości. Nie można pominąć, że od rozstrzygnięcia sądu pierwszej 

instancji przysługuje apelacja, a częstokroć także skarga kasacyjna. To właśnie kwestie 

ekonomiki procesowej relatywizowanej do czasu trwania postępowania mogą 

przemawiać przeciwko zastosowaniu tej instytucji, skoro niewątpliwie wprost nie jest 

ona przewidziana przepisami prawa.  

Co więcej, z uwagi na istnienie regulacji szczególnych należy uznać za wyłączoną 

możliwość wydania - z powołaniem się na art. 318 § 1 w związku z art. 13 § 2 K.p.c. - 

postanowienia wstępnego w innych przypadkach niż wynikające z art. 318 § 1 

K.p.c. Niewątpliwie hipotezie art. 318 K.p.c. odpowiadają sytuacje, gdy w sprawie 

działowej należy ustalić istnienie określonego stosunku prawnego lub prawa i zasądzić 

roszczenie, a sporna jest zarówno zasada roszczenia, jak i jego wysokość. Do kategorii 

takich roszczeń należą np. wzajemne roszczenia współwłaścicieli z tytułu posiadania 

rzeczy, w tym o wydanie pożytków czy zwrot nakładów (postanowienie Sądu 

Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2016 r., V CSK 665/15, LEX nr 2118454). Cechą tego 

rodzaju roszczeń jest jednakże to, że gdyby nie toczyło się postępowanie podziałowe, 

byłyby one dochodzone w postępowaniu procesowym, w którym niewątpliwie 

istniałaby możliwość wydania wyroku wstępnego. 
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Po trzecie, w orzecznictwie Sądu Najwyższego widoczny jest wyraźnie niechętny 

stosunek do wydawania postanowień wstępnych w sprawach nieprocesowych. 

Wskazać trzeba zwłaszcza uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1968 roku, 

III CZP 101/67, OSNC 1968/12/203, w której wykluczono możliwość wydania 

postanowienia wstępnego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Podobnie Sąd 

Najwyższy wykluczył dopuszczalność wydania postanowienia wstępnego określającego 

sposób zniesienia współwłasności (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 

listopada 1999 r., II CKN 750/98, OSNC 2000/6/107; postanowienie Sądu 

Najwyższego z dnia 8 listopada 2013 r., I CSK 723/12, LEX nr 1439378; postanowienie 

Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2009 r., III CSK 21/09, OSNC 2010/4/61) 

lub sposób dokonania działu spadku (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 

października 2009 r., III CSK 21/09, OSNC 2010/4/61). 

Po czwarte, nie wydaje się w pełni zasadne stanowisko jakoby możliwe było 

wydawanie postanowień wstępnych w postępowaniu nieprocesowym wyłącznie 

w przypadku „podobieństwa” do dystynkcji „zasady” i „wysokości”. Przeciwnie 

niezbędne jest spełnienie wprost wymagań przewidzianych w art. 318 § 1 w zw. z art. 13 

§ 2 K.p.c. Możliwość wydania wyroku wstępnego wymaga precyzyjnego rozdzielenia 

sfery zasady od sfery wysokości, przy czym jak słusznie zauważył J. Jagieła 

dopuszczalność wydania orzeczenia wstępnego łączyć trzeba z tymi sprawami, 

w których żądanie jest sformułowane przy pomocy mierników wielkości (J. Jagieła, 

Dopuszczalność wydania wyroku wstępnego w procesie cywilnym. Zagadnienia 

wybrane, Polski Proces Cywilny 2010, nr 1, s. 20-24; tak też uprzednio J. Mokry, Glosa 

[do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 1982 r., IV CR 230/82], Orzecznictwo 

Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1983, z. 10, s. 530). Orzeczenie wstępne z art. 

318 § 1 K.p.c. ma charakter orzeczenia ustalającego w procesie o zasądzenie. 

Tymczasem sprawa o ustanowienie służebności przesyłu nie podlega tak klarownemu 

podziałowi, a sama służebność nie jest świadczeniem podlegającym „stopniowaniu”, 

„mierzeniu” czy „ważeniu” (co jest cechą świadczeń pieniężnych lub co do rzeczy 

zamiennych). Jest raczej podobna do sprawy o zobowiązanie do złożenia oświadczenia 

woli, w której wydanie wyroku wstępnego jest niedopuszczalne (wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 4 lutego 2000 roku, II CKN 738/98, OSNC 2000/7-8/146). 

Podobnie nie sposób nie zauważyć, że w przypadku podniesionego w toku sprawy 

o ustanowienie służebności przesyłu zarzutu zasiedzenia służebności postanowienie w 

istocie dotyczy bezzasadności tego zarzutu, nie zaś samego roszczenia o ustanowienie 
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służebności. Nie budzi zaś wątpliwości, że nie jest możliwe i dopuszczalne wydanie 

wyroku wstępnego w odniesieniu do roszczenia nie objętego powództwem, lecz 

zarzutem np. potrącenia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 1997 r., II 

CKN 365/97, OSNC 1998/4/66). 

Po piąte, argumentem przeciwko dopuszczalności wydawania postanowień 

wstępnych w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu jest integralność 

orzeczenia w tych sprawach (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2016 

roku, V CSK 531/15, LEX nr 2076691). 

 

Równocześnie należy zauważyć, że zagadnienie prawne będące przedmiotem 

pytania w niniejszej sprawie nie zostało rozstrzygnięte w uchwale Sądu Najwyższego. 

Natomiast w orzecznictwie sądów powszechnych wyrażane jest stanowisko zarówno co 

do dopuszczalności wydania takiego postanowienia (np. postanowienie Sądu 

Okręgowego w Łodzi z dnia 29 maja 2015 roku, III Ca 305/15, LEX nr 1835100; 

postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 4 listopada 2016 roku, II Ca 976/16, 

LEX nr 2196646; postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 4 marca 2015 

roku, III Ca 1996/14, LEX nr 1831494), jak też stanowisko przeciwne (postanowienie 

Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2015 roku, II Ca 491/14, LEX nr 

1922471; postanowienie Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6 

października 2014 roku, II Ca 528/14, LEX nr 1852906; postanowienie Sądu 

Okręgowego w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2016 roku, XV Ca 1560/15, LEX nr 

2165075). 

 

Reasumując, przytoczone powyżej argumenty, oparte na wykładni literalnej 

i systemowej, nie pozwalają na jednoznaczne opowiedzenie się za jednym 

z analizowanych rozwiązań, co czyniłoby zbędnym zwracanie się z pytaniem prawnym 

do Sądu Najwyższego. 

Analiza problemu prawnego, który ujawnił się w toku rozpoznawania apelacji, 

zdaniem Sądu Okręgowego w Lublinie, wskazuje, iż zachodzą poważne wątpliwości 

prawne w rozumieniu art. 390 § 1 K.p.c. Wątpliwości te mają charakter obiektywny, 

skoro występują w orzecznictwie sądów powszechnych, jak też subiektywny, ponieważ 

żadna z przedstawionych poniżej interpretacji nie znajduje oczywistego uzasadnienia 

w brzmieniu przepisów prawa. Równocześnie w realiach niniejszej sprawy odpowiedź 

na pytanie o dopuszczalność wydania postanowienia wstępnego niezbędna jest dla 
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rozstrzygnięcia apelacji, będącej przedmiotem rozpoznania przez Sąd Okręgowy 

w Lublinie. Nie można pominąć, że rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego może mieć 

szersze znaczenie praktyczne z uwagi na obserwowane w sądownictwie powszechnym 

niezwykle częste wnoszenie przez właścicieli nieruchomości spraw o ustanowienie 

służebności przesyłu oraz wielokrotne podnoszenie w nich przez przedsiębiorstwo 

przesyłowe zarzutu zasiedzenia służebności przesyłu lub służebności gruntowej 

odpowiadającej służebności przesyłu.  

Mając powyższe na względzie, Sąd Okręgowy w Lublinie postanowił jak na 

wstępie. 

Dariusz Iskra Joanna Misztal-Konecka Marta Postulska-Siwek 

    

 

 

 


