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Teza 

 
1. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy z 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz.U. z 1974 r. Nr 10, 
poz. 64 ze zm.) przewidywał zezwolenie (pierwotnie organu do spraw wewnętrznych prezydium rady narodowej) 
naczelnika gminy na założenie sieci przesyłowych. Zezwolenie to miało charakter decyzji administracyjnej. 
Uzyskanie takiego zezwolenia było konieczne, gdy właściciel nieruchomości nie wyraził zgody na zajęcie jego 
nieruchomości pod sieć. Zezwolenie takie nie było wymagane, a nawet było niedopuszczalne, gdy roboty były 
prowadzone na podstawie dobrowolnej zgody właściciela nieruchomości. Regułą była i jest zasada, że ingerencja 
państwa może nastąpić tylko wtedy, gdy strony nie zawarły porozumienia, które pozwalałoby na przeprowadzenie 
sieci. 

 2. Konkretna podstawa zbudowania sieci (porozumienie stron albo decyzja) determinowała rodzaj ewentualnych 
roszczeń odszkodowawczych oraz drogę, na jakiej można ich było dochodzić - cywilną albo administracyjną.  

 3. Różnice w zakresie skutków prawnych każdej z tych sytuacji są doniosłe. Tylko w wypadku wydania decyzji 
administracyjnej (zezwolenia właściwego organu administracyjnego) tytuł przedsiębiorstwa do korzystania z 
gruntu można określać jako publicznoprawny. Jedynie wtedy, gdy właściciel nieruchomości został ograniczony w 
swych prawach właścicielskich w wyniku decyzji administracyjnej, doznaje ograniczenia w zakresie dysponowania 
cywilnoprawnymi środkami zmierzającymi do usunięcia niekorzystnych skutków wkroczenia na jego 
nieruchomość. Zasadniczo przysługują mu wówczas tylko środki przewidziane w ustawach stanowiących 
podstawę decyzji, i to realizowane w drodze administracyjnej. Zupełnie inna jest sytuacja, w której nie wydawano 
decyzji administracyjnej (zezwolenia). W takim wypadku właściciel może realizować roszczenia cywilnoprawne; 
brak decyzji i wejście na nieruchomość za zgodą właściciela przenosi spór na drogę cywilnoprawną. Dotyczy to 
niewątpliwie roszczeń z tytułu wykonania umowy i wynagrodzenia szkody, a także innych. 

 4. Przy rozstrzyganiu sporu pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorstwem przesyłowym zasadnicze 
znaczenie ma więc jednoznaczne określenie podstawy wkroczenia na nieruchomość w celu budowy sieci, to 
bowiem rozstrzyga o charakterze stosunku prawnego istniejącego pomiędzy stronami, a w konsekwencji o 
podstawie i rodzaju (ewentualnych) roszczeń właściciela.  
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Sentencja 

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa P.C.P. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P., poprzednio 
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „C.” S.A. w P. przeciwko P. Energetyce Cieplnej Spółce 
Akcyjnej w P. o nakazanie, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 10 lipca 2002 r. na rozprawie kasacji powoda 
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2000 r., sygn. akt I ACa 1242/99, uchyla zaskarżony 
wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu do ponownego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o 
kosztach postępowania kasacyjnego. 

 

 

Uzasadnienie 

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „C.” S.A. w P. wniosło w pozwie skierowanym przeciwko P. 
Energetyce Cieplnej S.A. w P. o nakazanie usunięcia z bliżej opisanej nieruchomości powoda odcinka magistrali 
cieplnej należącej do pozwanego oraz zaniechania dalszych naruszeń prawa wieczystego użytkowania, a nadto 
wniosło o zasądzenie kwoty 10.983,61 zł tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. 



 

 Oddalając to powództwo wyrokiem z dnia 26 października 1999 r. Sąd Okręgowy ustalił, że na gruncie będącym 
obecnie przedmiotem użytkowania wieczystego powoda w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych pozwany 
przeprowadził w formie sieci naziemnej magistralę cieplną (a ściśle - jeden z odcinków magistrali). Sąd stwierdził, 
że realizacja tej inwestycji odbyła się na podstawie decyzji - pozwolenia na budowę z dnia 10 kwietnia 1984 r., 
zgodnie z planem realizacyjnym zatwierdzonym decyzją z dnia 1983 r. Jednocześnie Sąd ustalił, że 
przeprowadzenie tych urządzeń poprzedzone było zgodą poprzednika prawnego powoda; nie zawarto natomiast 
umowy, która przewidywałaby jakąkolwiek formę odpłatności za korzystanie z nieruchomości. 

 Powód usiłował negocjować z pozwanym zmianę zasad korzystania z nieruchomości, lecz stronom nie udało się 
osiągnąć w tej kwestii porozumienia. W ocenie Sądu Okręgowego, powód wyraziwszy zgodę na przeprowadzenie 
przez jego nieruchomość odcinka magistrali cieplnej ograniczył się dobrowolnie w swych uprawnieniach 
właścicielskich „nie tylko w przeszłości, to jest w dacie jej wyrażenia, ale ze skutkami na przyszłość”; zgoda 
powoda na zajęcie terenu i brak umowy co do odpłatności wyłącza - w ocenie Sądu - skuteczność roszczenia 
negatoryjnego powoda opartego na art. 222 § 2 KC, jak i roszczenie odszkodowawcze. 

 W postępowaniu apelacyjnym powód, już po wniesieniu apelacji, cofnął roszczenie w części dotyczącej 
zaniechania naruszeń i odszkodowania; jednocześnie zmienił pierwotne żądanie w ten sposób, że zamiast 
żądania nakazania usunięcia odcinka magistrali wniósł o nakazanie pozwanemu zmiany toru przebiegu magistrali, 
w sposób bliżej opisany we wniosku. 

 Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2000 r. uchylił wyrok Sądu pierwszej instancji w części 
dotyczącej żądania zaniechania naruszeń prawa użytkowania wieczystego oraz zapłaty, i w tym zakresie 
postępowanie umorzył; w pozostałej części apelacja została oddalona. Sąd Apelacyjny stwierdził, że przedmiotem 
postępowania odwoławczego była kontrola orzeczenia Sądu pierwszej instancji oddalającego żądanie nakazania 
usunięcia magistrali; zmianę powództwa w postępowaniu apelacyjnym Sąd uznał za niedopuszczalną w świetle 
przepisu art. 383 KPC. 

 Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego zostało ocenione jako prawidłowe. 

 Sąd Apelacyjny stwierdził, że podstawę prawną ograniczenia praw właścicielskich do gruntu stanowiły przepisy 
ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz.U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 
ze zm.), „zastosowane w czasie realizacji inwestycji”. Pozwany dysponował decyzjami administracyjnymi - 
zatwierdzającą plan realizacyjny sieci cieplnej oraz zezwalającą na budowę. 

 Przebieg sieci był uzgodniony z poprzednikiem prawnym powoda, który wyraził zgodę na ograniczenie swego 
prawa do użytkowanego gruntu. Sąd Apelacyjny zaaprobował pogląd Sądu pierwszej instancji, że nie ma podstaw 
prawnych do uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego przez poprzednika prawnego powoda 
odnośnie do zgody na przebieg ciepłociągu, skoro nie zachodzą przesłanki opisane w art. 82-88 KC. Sąd 
stwierdził jednocześnie, że „jeżeli zgodę właściciela gruntu na przeprowadzenie przezeń urządzeń przesyłowych 
traktować jako zdarzenie administracyjne to przyjąć trzeba, że ma ono charakter trwały i jest w zasadzie 
nieodwołalne”. 

 Oznacza to brak podstaw do zastosowania przepisu art. 3571 KC, który wskazywał powód jako podstawę swego 
żądania, bowiem przepis ten znajduje zastosowanie wyłącznie do zobowiązań wynikających z umowy i dotyczy 
spełnienia świadczenia, podczas gdy strony nie są związane stosunkiem zobowiązaniowym i nie łączy ich żadna 
umowa. 

 Kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego, w części oddalającej apelację i orzekającej o kosztach procesu, 
pozwany oparł na obu podstawach. 

 W ramach podstawy pierwszej (art. 3931 pkt 1 KPC) powód zarzucił błędną wykładnię art. 3571 KC przez 
bezpodstawne wyłączenie możliwości jego zastosowania do stanu faktycznego będącego przedmiotem procesu 
oraz błędną wykładnię art. 57, 222, 223 i 233 KC przez potraktowanie zgody na wybudowanie magistrali jako 
zdarzenia administracyjnego (mimo jednoczesnego powołania się na przepisy dotyczące oświadczeń woli), które 
wyłączyło możliwość zastosowania przepisów o ochronie własności i użytkowania wieczystego. 

 W ramach podstawy drugiej (art. 3931 pkt 2 KPC) powód zarzucił naruszenie art. 227, 231 i 233 § 1 KPC przez 
oparcie wyroku na faktach sprzecznych z aktami oraz art. 232 KPC przez nieuzasadnione niedopuszczenie 
dowodu zgłoszonego w postępowaniu drugoinstancyjnym. 

 W konkluzji skarżący wniósł o zmianę wyroku przez nakazanie pozwanemu zmiany toru przebiegu sieci cieplnej 
ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi drugiej 
instancji. 

 Sąd Najwyższy zważył, co następuje. 

 Sposób sformułowania wniosku o zmianę zaskarżonego wyroku świadczy o niezrozumieniu przez powoda 
konsekwencji uznania przez Sąd drugiej instancji niedopuszczalności zmiany przedmiotowej powództwa w 
postępowaniu apelacyjnym, ze względu na ograniczenie wynikające z art. 383 KPC. Wobec tego, że powód w 
kasacji nie postawił zarzutu naruszenia tego przepisu, kwestia prawidłowości jego zastosowania przez Sąd 
pozostaje poza rozpoznaniem w instancji kasacyjnej. W rezultacie przedmiotem tego rozpoznania było jedynie 
oddalenie apelacji od wyroku oddalającego żądanie w wersji pierwotnej, tj. domagającej się nakazania 
pozwanemu usunięcia odcinka magistrali cieplnej z nieruchomości powoda, przy uwzględnieniu alternatywnego 
wniosku kasacji o uchylenie zaskarżonego wyroku. 



 

 Nieuzasadniona jest powołana w kasacji podstawa naruszenia przepisów postępowania. 

 Gdy do odmowy uwzględnienia wniosku dowodowego strony dochodzi w instancji odwoławczej, do jej 
skutecznego zakwestionowania nie jest wystarczające powołanie się na naruszenie art. 232 KPC. Przepis ten 
zresztą dotyczy innych kwestii - powinności strony postępowania (zdanie pierwsze) oraz możliwości dopuszczenia 
przez Sąd dowodu nie wskazanego przez strony (zdanie drugie). Zasady przeprowadzania dowodu w drugiej 
instancji normuje art. 381 KPC. Jedynie naruszenie tego przepisu mogłoby prowadzić do uznania trafności zarzutu 
wadliwej odmowy przeprowadzenia dowodu przez Sąd Apelacyjny. Brak właściwie określonej podstawy zarzutu 
przesądza o jego bezzasadności. 

 Zarzuty naruszenia przepisów art. 227, 231 i 233 § 1 KPC są bezprzedmiotowe z tego względu, że odnoszą się 
do dowodów mających uzasadniać uwzględnienie żądania w wersji sprecyzowanej w instancji odwoławczej, a to 
żądanie - z przyczyn wcześniej wskazanych - nie było przedmiotem rozpoznania w instancji apelacyjnej i nie może 
być przedmiotem rozpoznania w instancji kasacyjnej. 

 Ocenę kasacyjnej podstawy naruszenia prawa materialnego poprzedzić trzeba uporządkowanym 
przedstawieniem materii prawnej, na kanwie której podjęte ma być rozstrzygnięcie. 

 Wyjątki od konstytucyjnej (art. 64) i kodeksowej (art. 140 KC) zasady ochrony własności dopuszczalne są tylko w 
granicach ściśle ustawowo określonych. Do sytuacji uzasadniających ingerencję w prawo własności zalicza się 
obiektywnie uzasadnione potrzeby społeczne, realizowane przez zakładanie linii przesyłowych (cieplnych, 
energetycznych) służących zaspokajaniu ważnych potrzeb ogółu. 

 Regulacje w tym zakresie zawierała cytowana ustawa z 1958 r., następnie ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o 
gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 10, poz. 64 ze zm., art. 70) i zawiera 
obecnie obowiązująca ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2000 r., Nr 46, 
poz. 543 ze zm., art. 124). Niezależnie od zmian w ujęciu przepisów dotyczących omawianej kwestii, ustalona w 
sposób trwały pozostaje zasada, że priorytetem jest porozumienie pomiędzy właścicielem nieruchomości i 
przedsiębiorstwem przesyłowym, a dopiero w wyniku jego nieosiągnięcia dochodzi do ingerencji administracyjnej 
(publicznoprawnej). 

 Przepis art. 35 ust. 1 ustawy z 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (obowiązującej w dacie 
realizowania spornej obecnie między stronami sieci) przewidywał zezwolenie (pierwotnie organu do spraw 
wewnętrznych prezydium rady narodowej) naczelnika gminy na założenie sieci przesyłowych. Był to szczególny 
rodzaj wywłaszczenia (tak ustawa w rozdziale 5), w którym instytucja przesyłowa mogła wejść na grunt, po którym 
miały przebiegać przewody, bez potrzeby postępowania wywłaszczeniowego na zasadach ogólnych (to wchodziło 
w rachubę tylko w określonych warunkach - art. 35 ust. 3). Zezwolenie to miało charakter decyzji administracyjnej. 
Uzyskanie takiego zezwolenia było konieczne, gdy właściciel nieruchomości nie wyraził zgody na zajęcie jego 
nieruchomości pod sieć. Zezwolenie takie nie było wymagane, a nawet było niedopuszczalne, gdy roboty były 
prowadzone na podstawie dobrowolnej zgody właściciela nieruchomości. Podsumowując: regułą była i jest 
zasada, że ingerencja państwa może nastąpić tylko wtedy, gdy strony nie zawarły porozumienia, które 
pozwalałoby na przeprowadzenie sieci (por. m.in. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 
1992 r., III CZP 71/92, OSNC 1992, nr 12, poz. 226, wydanej pod rządem ustawy z 1985 r. o gospodarce gruntami 
i wywłaszczaniu nieruchomości, ale w pełni adekwatnej także do regulacji wcześniejszej - omawianej ustawy z 
1958 r.). 

 Konkretna podstawa zbudowania sieci (porozumienie stron albo decyzja) determinowała rodzaj ewentualnych 
roszczeń odszkodowawczych oraz drogę, na jakiej można ich było dochodzić - cywilną albo administracyjną (por. 
m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 1982 r., SA/KA 359/82, ONSA 1982, nr 2, poz. 
103). 

 Różnice w zakresie skutków prawnych każdej z tych sytuacji są doniosłe. 

 Tylko w wypadku wydania decyzji administracyjnej (zezwolenia właściwego organu administracyjnego) tytuł 
przedsiębiorstwa do korzystania z gruntu można określać jako publicznoprawny. Sytuację tę określa się w 
literaturze przedmiotu jako „służebność publiczną”. Jedynie wtedy, gdy właściciel nieruchomości został 
ograniczony w swych prawach właścicielskich w wyniku decyzji administracyjnej, doznaje ograniczenia w zakresie 
dysponowania cywilnoprawnymi środkami zmierzającymi do usunięcia niekorzystnych skutków wkroczenia na 
jego nieruchomość. Zasadniczo przysługują mu wówczas tylko środki przewidziane w ustawach stanowiących 
podstawę decyzji, i to realizowane w drodze administracyjnej. 

 Zupełnie inna jest sytuacja, w której nie wydawano decyzji administracyjnej (zezwolenia). W takim wypadku 
właściciel może realizować roszczenia cywilnoprawne; brak decyzji i wejście na nieruchomość za zgodą 
właściciela przenosi spór na drogę cywilnoprawną. Dotyczy to niewątpliwie roszczeń z tytułu wykonania umowy i 
wynagrodzenia szkody, a także innych (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 1999 r., II CKN 441/98, 
niepublikowany i NSA z dnia 5 listopada 1982 r., wyżej cytowany, a także powołaną wcześniej uchwałę Sądu 
Najwyższego z 1992 r.). 

 Przy rozstrzyganiu sporu pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorstwem przesyłowym zasadnicze 
znaczenie ma więc jednoznaczne określenie podstawy wkroczenia na nieruchomość w celu budowy sieci, to 
bowiem rozstrzyga o charakterze stosunku prawnego istniejącego pomiędzy stronami, a w konsekwencji o 
podstawie i rodzaju (ewentualnych) roszczeń właściciela. 

 Z uzasadnienia Sądu Apelacyjnego nie wynika jednoznacznie określona podstawa stosunku prawnego 



 

łączącego strony, a motywy Sądu dotknięte są po części wewnętrzną sprzecznością. 

 Sąd Apelacyjny stwierdził, że podstawę prawną ograniczenia prawa własności powoda stanowiły przepisy ustawy 
z 1958 r. Jednakże ustanowienie „służebności publicznej” nie wynika bezpośrednio z ustawy, bowiem niezbędna 
jest do tego decyzja administracyjna. Sąd przytoczył dwie decyzje administracyjne, nie jest jednak jasne, z jaką 
intencją to uczynił. Żadna z tych decyzji, wydanych na podstawie prawa budowlanego przez wydziały gospodarki 
terenowej, nie jest decyzją - zezwoleniem, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z 1958 r. Decyzje tego rodzaju 
są wymagane także przy realizacji budowy na podstawie porozumienia pomiędzy właścicielem, a 
przedsiębiorstwem przesyłowym. Sąd Apelacyjny, wskazując wymienione decyzje jednocześnie stwierdził, że 
właściciel wyraził zgodę na ograniczenie swego prawa i porozumiał się z pozwanym co do przebiegu sieci; jak 
wcześniej wskazywano, istnienie takiej zgody wykluczało możliwość „quasi-wywłaszczenia” w drodze 
administracyjnego zezwolenia (decyzji) o wkroczeniu na cudzą nieruchomość. Choć zatem Sąd zdaje się 
przywiązywać istotne znaczenie do wydania wymienionych decyzji administracyjnych, to nie wynika z tego by 
formułował jednocześnie jasno tezę o istnieniu publicznoprawnej podstawy do wybudowania na terenie powoda 
sieci przesyłowej. 

 Jeśli wykluczyć sytuację wkroczenia przez pozwanego na grunt powoda bez żadnej podstawy, administracyjnej 
ani umownej (takiego twierdzenia nigdy w sprawie nie było), to alternatywą może być tylko przyjęcie, że odbyło się 
to na podstawie porozumienia stron. W tym zakresie stanowisko Sądu jest wewnętrznie sprzeczne. Sąd, 
ustaliwszy, że właściciel nieruchomości i przedsiębiorstwo przesyłowe porozumiały się do co przeprowadzenia 
sieci przez nieruchomość powoda i że nastąpiło to za zgodą właściciela, stwierdził następnie, że strony nie były 
związane stosunkiem zobowiązaniowym. Zgodę właściciela określił jako „zdarzenie administracyjne”, 
wyprowadzając z tego dalszy wniosek, że „ma ono charakter trwały i jest nieodwołalne”; stwierdzenia te Sąd 
pozostawił bez jakiegokolwiek wyjaśnienia co do podstawy takiej kwalifikacji prawnej zgody właściciela. Fakt, że 
określone oświadczenie wywołuje skutki także w sferze administracyjnoprawnej (tu: zwolnienie przedsiębiorstwa 
przesyłowego z konieczności uzyskania zezwolenia administracyjnego na wkroczenie na nieruchomość powoda), 
nie pozbawia tego oświadczenia charakteru cywilnoprawnego. Z niewyjaśnionych w uzasadnieniu przyczyn Sąd 
jako przesłankę wyłączającą przyjęcie istnienia stosunku zobowiązaniowego potraktował fakt, że strony nie 
ustaliły żadnych opłat na rzecz właściciela, choć odpłatność nie jest koniecznym warunkiem ważności tego 
rodzaju zobowiązania. Zauważyć przy tym warto, że omawiane fakty zdarzyły się w rzeczywistości pierwszej 
połowy lat osiemdziesiątych, kiedy podejście przedsiębiorstw państwowych do mienia pozostającego w ich 
zarządzie było zasadniczo inne, niż w obecnych stosunkach własnościowych. Jednocześnie słusznie zauważa 
skarżący, że Sąd wypowiedział się o braku przesłanek do uchylenia się przez powoda od oświadczenia woli na 
podstawie art. 82-88 KC (choć powód na żadną z tych podstaw się nie powoływał), a zatem w jakimś stopniu 
jednak traktował zgodę powoda w kategoriach cywilnoprawnych. Zarzuty powoda w omawianym zakresie 
podlegały rozpoznaniu w ramach podstawy naruszenia prawa materialnego, bowiem kwestia ustalenia istnienia 
(nieistnienia) stosunku zobowiązaniowego mieści się na pograniczu faktu i prawa; kwalifikacja określonych faktów 
z prawnego punktu widzenia należy do materii prawnej. Jednocześnie ustalenie takiej okoliczności stanowi 
nieodzowną przesłankę prawidłowego zastosowania normy prawnej. 

 Stanowisko Sądu, polegające na przyjęciu, że podstawą zajęcia nieruchomości pod budowę sieci była zgoda 
właściciela i jednocześnie - niekonsekwentnym, a w każdym razie nie dość uzasadnionym - uznaniu, że stron nie 
łączył żaden stosunek zobowiązaniowy, miało bezpośredni wpływ na rozstrzygnięcie, stanowiło bowiem 
przesłankę oddalenia wprost (bez bliższej analizy) żądania zarówno opartego na podstawie zobowiązaniowej (art. 
3571 KC), jak i na podstawie rzeczowej, właścicielskiej (art. 222 § 2 KC). Inną jest rzeczą, że powód jednocześnie 
powołuje się na podstawy o charakterze alternatywnym, a nie kumulatywnym, nie to jednak leżało u podstaw 
negatywnej oceny przez Sąd żądania powoda. W istocie podstawę tę stanowiło uznanie, że zgoda powoda, nie 
mająca charakteru cywilnoprawnego, lecz będąca „nieodwoływalnym zdarzeniem administracyjnym”, wyklucza 
dochodzenie przezeń zarówno roszczeń o charakterze obligacyjnym, jak i o charakterze właścicielskim. Błędne 
założenie, wskutek którego Sąd uchylił się od rzeczywistej analizy roszczenia nie pozwala na przesądzenie o 
bezzasadności zarzutów kasacji. 

 Dyskwalifikując wprost możliwość oparcia żądania powoda na art. 3571 KC. Sąd Apelacyjny oparł się na 
wskazanym - a z omówionych wyżej przyczyn wadliwie umotywowanym - stanowisku, że stron nie łączył 
wynikający z umowy stosunek zobowiązaniowy, który mógłby podlegać modyfikacji przy posłużeniu się klauzulą 
rebus sic stantibus. W tym stanie rzeczy posiłkowego jedynie znaczenia nabiera uzasadniony zarzut skarżącego, 
że zarówno w piśmiennictwie, jak i w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. m.in. uchwałę składu siedmiu 
sędziów z dnia 29 grudnia 1994 r., III CZP 120/94, OSNC 1995, nr 4, poz. 55) nie wyklucza się zastosowania tej 
klauzuli do zobowiązań pozaumownych. Jednocześnie, omawiany przepis stosuje się także do stosunków 
zobowiązaniowych powstałych przed jego wejściem w życie (tj. przed dniem 1 października 1990 r.), jeżeli 
nadzwyczajna zmiana stosunków nastąpiła po tej dacie (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 
1991 r., III CZP 115/91, OSNCP 1992, nr 6, poz. 95). Niepodjęcie przez Sąd rozważań odnoszących się do 
przesłanek określonych w art. 3571 KC nie pozwala na odniesienie się do tej kwestii w instancji kasacyjnej. 
Dotyczy to również rozważenia konkretnego roszczenia w aspekcie zasad współżycia społecznego oraz interesu 
obu stron, co ma szczególne znaczenie, gdy uwzględni się rodzaj żądania powoda, które w obecnie 
rozpoznawanym kształcie zmierza w istocie do rozwiązania umowy. Warto jednak w kwestii tej zauważyć, że 
zarówno w piśmiennictwie, jak i w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. orzeczenie z dnia 2 grudnia 1998 r., I 
CKN 972/97) wyrażany jest pogląd, że w sprawie dotyczącej zastosowania klauzuli rebus sic stantibus sąd nie jest 
związany żądaniem i uznanie, że nie zachodzą podstawy do rozwiązania umowy nie wyklucza możliwości 



 

odpowiedniego ukształtowania stosunku zobowiązaniowego; oczywiście, stosowna modyfikacja umowy nie może 
polegać na tworzeniu nowego stosunku zobowiązaniowego. Ani przytaczane przez powoda przesłanki faktyczne 
żądania opartego na art. 3571 KC, ani wynikające z tego przepisu przesłanki prawne nie zostały poddane ocenie 
przez Sąd Apelacyjny, który a limine odrzucił możliwość jego zastosowania. W tej sytuacji nie można odeprzeć 
kasacyjnego zarzutu naruszenia tego przepisu. 

 Skoro powód trwał także przy opieraniu swego roszczenia na uprawnieniach o charakterze prawnorzeczowym 
(art. 233 KC w związku z art. 222 KC), to powinnością Sądu było dokonanie oceny tego roszczenia przy 
uwzględnieniu prawnego znaczenia porozumienia stron, które stanowiło podstawę ograniczenia praw 
właścicielskich. Bez prawidłowo umotywowanej oceny tej kwestii nie było możliwe właściwe rozważenie rodzaju i 
zakresu skutków zgody właściciela na wkroczenie na jego nieruchomość. Także więc i w tym zakresie nie jest w 
postępowaniu kasacyjnym możliwe stanowcze odparcie zarzutów skarżącego. 

 Z omówionych względów kasacja podlegała uwzględnieniu, stosownie do art. 39313 § 1 KPC. 

 

 


