
POSTANOWIENIE
Dnia 16 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny 

w składzie następującym:

Sygn. akt: I Ns 1111/14

Przewodniczący. SSR Bartłomiej Szkudlarek.

Protokolant: st.sekr. sądowy Iwona Pawłowska

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2016 r. w Piotrkowie Trybunalskim 

na rozprawie

sprawy z wniosku (...) S.A. z siedzibą w L.

z udziałem (...) S.A. z siedzibą w K., Prezydenta Miasta P. Tryb. pełniącego funkcję Starosty Powiatu (...)

o ustanowienie służebności przesyłu

postanawia:

1 .

ustanowić na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w P. oznaczonej w ewidencji gruntów 
numerami działek (...) o powierzchni 1,3048 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w 
Piotrkowie Tryb. urządzona jest księga wieczysta nr (...), które to prawo użytkowania wieczystego w dacie wydania 
orzeczenia przysługuje (...) S.A. w K., a której to nieruchomości właścicielem jest Skarb Państwa, na rzecz (...) S.A. 
z siedzibą w L., służebność przesyłu polegającą na prawie korzystania z części nieruchomości w granicach zasięgu 
służebności wskazanych na mapie sporządzonej przez biegłego geodetę G. K. z 4.04.2016 roku, zaewidencjonowanej 
w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w P. prowadzonym przez Prezydenta Miasta P. 
w dniu 18.04.2016 r. identyfikator P. (...).20i6.404, która to mapa stanowi integralną część niniejszego orzeczenia, 
oznaczoną kolorem różowym dla służebności SGi na działce (...) i kolorem niebieskim dla służebności SG2 na działce 
(...), w zakresie niezbędnym do konserwacji wszelkich urządzeń i linii elektroenergetycznych znajdujących się na tych 
nieruchomościach, remontów, modernizacji wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez 
pracowników (...) S.A. w L.;

2 .

zasądzić od (...) S.A. w L. na rzecz (...) S.A. w K. kwotę 1.570.178,00 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt 
tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych) wraz z przynależnym podatkiem od towarów i usług (VAT) od tej kwoty, 
tytułem jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu płatne
w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia 
terminowi płatności;

3 .



nakazać ściągnąć od wnioskodawcy (...) S.A. w L. na rzecz Skarbu Państwa -  Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. 
kwotę 4.276,73 zł (słownie: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 73/100 groszy) tytułem poniesionych 
tymczasowo wydatków na opinie biegłych;

4 .

ustalić, że strony ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

I Ns 1111/14

UZASADNIENIE
1.
Stanowiska stron.

W dniu 03 lipca 2014 r. (...) S A .” z siedzibą w L. wniósł o ustanowienie służebności przesyłu polegającej na korzystaniu 
z nieruchomości położonej w P. przy ulicy (...), oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działki o numerach (...), dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze (...), której właścicielem jest Skarb Państwa, natomiast 
użytkownikiem wieczystym uczestnik Fabiyka (...) SA . z siedzibą w P., na której posadowione są należące do 
wnioskodawcy urządzenia elektroenergetyczne w postaci czterech stacji transformatorowych, stanowiących Główny 
Punkt Zasilania (...) wraz
z fragmentem linii energetycznej 100 kv, polegającej na korzystaniu z niej, eksploatacji, dokonywaniu kontroli, 
przeglądów, konserwacji, modernizacji
i remontów, usuwaniu awarii lub wymianie urządzeń -  w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego 
i niezakłóconego działania wskazanych wyżej urządzeń elektroenergetycznych na czas nieokreślony. Nadto, 

wnioskodawca wniósł
o zasądzenie na rzecz uczestnika jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności 
oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca wskazał, że uczestnik postępowania jest użytkownikiem wieczystym w/w 
nieruchomości. Na działkach oznaczonych
w ewidencji gruntów numerami 15/81 i 15/83 znajdują się urządzenia elektroenergetyczne w postaci czterech 
stacji transformatorowych stanowiących Główny Punkt Zasilania (...). Wnioskodawca korzysta z przedmiotowej 
nieruchomości w zakresie koniecznym do zapewnienia przez powyższe urządzenia przesyłu energii elektrycznej. 
Wnioskodawca wystąpił do uczestnika z propozycją zawarcia umowy w przedmiocie ustanowienia służebności 
przesyłu na tejże nieruchomości, lecz uczestnik nie zajął w tej sprawie żadnego stanowiska.

W odpowiedzi na wniosek uczestnik (...) S A ” z siedzibą w K. (następca prawny Fabiyki (...) SA.) -  reprezentowany 
przez profesjonalnego pełnomocnika -  wniósł o oddalenie wniosku.

Uzasadniając swoje stanowisko uczestnik podniósł, że w jego ocenie wniosek
o sądowe ustanowienie służebności przesyłu jest przedwczesny, bowiem Fabryka (...) S.A. nie odmówiła 
wnioskodawcy zawarcia umowy
o ustanowienie służebności przesyłu. Ponadto, wnioskodawca aktualnie swobodnie korzysta z nieruchomości, której 
dotyczy wniosek, a dostęp do urządzeń posadowionych na gruncie uczestnika nie jest wnioskodawcy w żaden sposób 
ograniczany (k. 44-46).

W piśmie procesowym z dnia 06 sierpnia 2015 r. pełnomocnik wnioskodawcy wniósł o wezwanie do udziału w sprawie 
Prezydenta Miasta (...) pełniącego funkcję Starosty Powiatu (...). Jednocześnie (...) S.A.” z siedzibą w L. zmodyfikował 
swój wniosek w ten sposób, że wniósł
o ustanowienie służebności przesyłu nie na prawie użytkowania wieczystego, ale na nieruchomości położonej w P. 
przy ulicy (...), oznaczonej w ewidencji gruntu jako działki o numerach (...), dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie



Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze (...), będącej własnością Skarbu 
Państwa, służebności przesyłu na rzecz (...) S.A.” z siedzibą w L. oraz każdoczesnego nabywcy przedsiębiorstwa tej 
Spółki lub nabywcy urządzeń lub instalacji elektroenergetycznych posadowionych na nieruchomości obciążonej, na 
czas nieokreślony, za wynagrodzeniem oraz w pasie gruntu określonym przez właściwych biegłych, której treścią 
będzie m.in. prawo do korzystania przez uprawnionego
z istniejących oraz nowobudowanych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na nieruchomości obciążonej oraz 
obowiązek znoszenia przez każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających 
z istnienia oraz możliwości budowy na nieruchomości obciążonej i w przestrzeni nad oraz pod powierzchnią tej 
nieruchomości urządzeń i instalacji elektroenergetycznych (k. 298-300).

Na terminie rozprawy w dniu 08 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny 
postanowił w trybie art. 510 § 2 k.p.c. wezwać do udziału w sprawie w charakterze uczestnika Prezydenta Miasta P., 
pełniącego funkcję Starosty (nagranie audio-video, k. 4l9v).

W piśmie procesowym z dnia 05 stycznia 2016 r. Prezydent Miasta P. pełniący funkcję Starosty -  reprezentowany 
przez profesjonalnego pełnomocnika -  wniósł o oddalenie wniosku z dnia 06 sierpnia 2015 r., ewentualnie 
o zasądzenie jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz właściciela 
nieruchomości (k. 442).

Na terminie rozprawy w dniu 22 marca 2016 r. pełnomocnik wnioskodawcy oświadczył, że popiera wniosek. 
Pełnomocnik uczestnika (...) S.A.” z siedzibą 
w K. zajął stanowisko jak dotychczas (nagranie audio-video, k. 479).

Do czasu zamknięcia rozprawy wnioskodawca i uczestnicy podtrzymali swoje dotychczasowe stanowiska.

II.

Ustalenia faktyczne i ocena dowodów.

Mocą decyzji z dnia 24 marca 1993 r. wojewoda (...) orzekł nabycie przez Fabrykę (...) z siedzibą w P. 
z mocy prawa, nieodpłatnie, użytkowania wieczystego gruntów oznaczonych 
w ewidencji gruntów działką o numerze (...), o powierzchni 44, (...) hektara i działką 
o numerze 66, o powierzchni 0,0230 hektara.

Okres użytkowania wieczystego został określony na 99 lat, tj. do dnia 05 grudnia 2089 r.

Fabryka (...) S.A. z siedzibą w P. była następcą prawnym Fabryki (...) 
z siedzibą w P..

(Dowód: decyzja z dnia 24 marca 1993 r. -  k. 261-263)

Działki o numerach (...) powstały w wyniku podziałów nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
numer (...) -  wskazanej w decyzji wojewody (...) z dnia 24 marca 1993 r.

(Dowód: rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne -  k. 264-268)

Uczestnik (...) S.A.” z siedzibą w K. jest następcą prawnym Fabryki (...) SA . z siedzibą w P..

(Dowód: informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS -  k. 31-37, odpis postanowienia Sądu Rejonowego 
Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy -  k. 38)

Na nieruchomości położonej w P., oznaczonej
w ewidencji gruntów numerami działek (...) o powierzchni 1, (...) hektara, dla której Sąd Rejonowy w P. T. VI Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze (...) posadowione są dwie linie wysokiego napięcia 110 KV,



cztery transformatory przetwarzające napięcie 110 kV na 15 kV oraz slupy (ustoje) i mosty, które przesyłają energię 
elektryczną wysokiego napięcia 100 kV, następnie przetwarzają w energię elektryczną średniego napięcia 15 kV oraz 
budynek rozdzielni 15 kV.

(bezsporne)

Właścicielem powyższej nieruchomości jest Skarb Państwa.

(Dowód: odpis zwykły księgi wieczystej o numerze -  (...) -  k. 4-13)

Zarządzeniem numer 4 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia (...) z dnia 30 stycznia 1975 r. w sprawie zakładów 
wchodzących w skład przedsiębiorstwa państwowego Zakłady (...) w W. utworzono zakład pod nazwą „ Zespół 
Elektrowni (...) w budowie” w R..

Przedsiębiorstwo państwowe Zakłady (...)
w W. prowadziło m.in. następujące zakłady: Zakład (...) w Ł. oraz Zakład (...) w Ł..

(Dowód: zarządzenie z dnia 30 stycznia 1975 r. -  k. 301)

Zarządzeniem numer 16 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia (...) z dnia 12 sierpnia 1975 r. w sprawie dostosowania 
terenowej organizacji energetyki do podziału administracyjnego Państwa w związku z ustawą z dnia 28 maja 1975 r. 
o dwustopniowym podziale administracji Państwa oraz zmianie ustawy o radach narodowych zmieniono nazwę 
Zakład (...) na Zakład (...). Ustalono także, że Zakłady (...), tj. m. in. Zakład (...) z siedzibą w Ł. obejmuje obszary 
województw: (...), (...) i (...).

(Dowód: zarządzenie z dnia 12 sierpnia 1975 r. -  k. 302-305)

Zarządzeniem numer 14/ (...)/89 Ministra Przemysłu z dnia 16 stycznia 1989 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa 
państwowego pod nazwą Zakład (...) w  Ł. wymienionemu przedsiębiorstwu przydzielone zostały składniki mienia 
powstałego z podziału przedsiębiorstwa państwowego (...) w W..

(Dowód: zarządzenie z dnia 16 stycznia 1989 r. -  k. 306-307)

Z dniem 12 lipca 1993 r. nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Zakład (...) w Ł. w spółkę akcyjną 
o nazwie Zakład (...) Spółka Akcyjna, na której rzecz nastąpiło przeniesienie składników mienia przedsiębiorstwa 
państwowego.

Zakład (...) Spółka Akcyjna wpisany został do rejestru przedsiębiorców w dniu 15 grudnia 2008 r.

(Dowód: akt notarialny -  k. 308-314, postanowienie z dnia 15 grudnia 2008 r. wraz z zaświadczeniem -  k. 315-316)

W dniu 31 sierpnia 2010 r. majątek Zakładu (...) Spółki Akcyjnej w wyniku przejęcia objął wnioskodawca -  (...) S.A.” 

z siedzibą w L..

(Dowód: odpis aktualny z KRS -  k. 15-20)

Nie istnieje możliwość wydzielenia działek o numerach (...). Niezależnie od napowietrznych urządzeń związanych z 

napięciem 110 kV na działce
o numerze 15/81 znajdują się kanały, wktórych umieszczone są kable do sterowania zabezpieczeniem 110 kV. Niezajęte 
przez urządzenia elektroenergetyczne fragmenty działek o numerach (...), z uwagi na zagadnienia dotyczące ochrony 
ludzi i środowiska, nie nadają się do jakiegokolwiek zagospodarowania. W przypadku awarii wnioskodawca musi 
wjechać na przedmiotowy teren sprzętem ciężkim (dźwig, podnośnik itp.). Fragmenty niezajętych działek przez 
urządzenia elektroenergetyczne mogą być wykorzystane do tego celu. Służebność przesyłu powinna być ustanowiona 
na całości nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działkami o numerach (...).



(Dowód: opinia biegłego sądowego J. K. wraz z załącznikami -  

k. 59-79)

Wartość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na okres 73 lat do końca trwania 
użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości wynosi kwotę 1.570.178,00 zł netto.

(Dowód: pisemna opinia uzupełniająca biegłego sądowego Z. K. -
k. 448-455, ustna opinia uzupełniająca biegłego sądowego Z. K. na terminie rozprawy w dniu 22 marca 2016 r., 
nagranie audio-video, k. 477-479)

Mapa do celów prawnych z oznaczeniem służebności przesyłu, którą sporządził biegły sądowy G. K., została 
zaewidencjonowana w dniu 18 kwietnia 2016 r.

(Dowód: mapa do celów prawnych -  k. 493)

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie dokumentów załączonych do akt sprawy, których prawdziwość nie 
była kwestionowana ani przez wnioskodawcę ani przez uczestnika (...) S.A.” z siedzibą w K.. Dla rozstrzygnięcia 
niniejszej sprawy kluczowe znaczenie miała również treść opinii biegłego sądowego
w dziedzinie elektrotechniki, elektroniki, elektroenergetyki, instalacji i sieci elektroenergetycznych J. K. na 
okoliczność usytuowania urządzeń elektroenergetycznych, a także zakresu i przebiegu służebności, zważywszy 
na zakres koniecznego dostępu do wszystkich urządzeń, jak również treść opinii biegłego sądowego z zakresu 
budownictwa lądowego i szacowania nieruchomości Z. K. na okoliczność ustalenia wysokości jednorazowego 
wynagrodzenia za ustanowienie służebności na prawie użytkowania wieczystego.

Ustalenia poczynione przez biegłego sądowego Z. K. były
w szczególności kwestionowane przez pełnomocnika wnioskodawcy, lecz zdaniem Sądu biegły w sposób niezwykle 
logiczny i precyzyjny je uzasadnił, w szczególności w swojej ustnej opinii uzupełniającej na terminie rozprawy w 
dniu 22 marca 2016 r. Biegły sądowy wskazał bowiem, że w wyniku przeprowadzonej analizy rynku nie znalazł 
dzierżawionych nieruchomości tego typu. Natomiast sposób korzystania z tej nieruchomości jest najbardziej zbliżony 
do nieruchomości produkcyjno-magazynowej. Biegły sądowy podniósł, iż wskazany przez niego współczynnik 
współkorzystania jest prawidłowy, ponieważ zakres zajęcia nieruchomości przez urządzenia przesyłowe 
w zasadzie nie pozwala na prowadzenie innej działalności (k. 477-479).

Jakkolwiek dla Sądu zrozumiała jest postawa wnioskodawcy nieusatysfakcjonowanego ustaleniami poczynionymi 
przez biegłego, to należy podkreślić, iż sam fakt, że opinia nie jest dla strony satysfakcjonująca pod względem ustaleń, 
nie odbiera jej waloru wiarygodnej i fachowej. Sąd nie widział podstaw, by nie dać wiary tak spójnym, rzeczowym 

opiniom biegłego.

Ustalając przedmiotowy stan faktyczny Sąd pominął opinie biegłego sądowego w dziedzinie szacowania 
nieruchomości S. G. (k. 110-130, 206-225, 274-276) jako merytorycznie nieuzasadnione.

Ili.

Ocena roszczenia.

(A)
Podstawa prawna wniosku.

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



Stosownie do treści art. 3052 § 1 k.c. jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie 
służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c.,

przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem, zaś art. 3052 2 k.c. stanowi, iż jeżeli 
przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z 
urządzeń, o których mowa w art. 49 § l  k.c., właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w 
zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Urządzenia przesyłowe to urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii 
elektrycznej oraz inne urządzenia podobne (art. 49 § 1 k.c.).

Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych (art. 3054k.c.).

Definiujący służebność gruntową przepis art. 285 § 1 k.c. stanowi, że taką służebnością można obciążyć nieruchomość. 
Oczywistym jest zatem, że zasadniczo służebności gruntowe, a tym samym również służebność przesyłu, winny 
obciążać nieruchomość, przy czym nie tyle chodzi o obciążenie prawa jej własności, co samej rzeczy. Należy 
zaznaczyć, że powszechnie przyjmuje się, iż służebność gruntowa może obciążać prawo użytkowania wieczystego. 
W postanowieniu z dnia 17 stycznia 1974 r., sygn. akt III CRN 316/73, Sąd Najwyższy -  Izba Cywilna podniósł, że 
„(...) nie podziela poglądu prawnego wyrażonego w rewizji nadzwyczajnej, że wieczysty użytkownik może w razie 
istnienia ustawowych warunków domagać się co najwyżej ustanowienia odpowiedniej służebności osobistej (art. 
146 k.c.) i że nie przysługuje mu, jako posiadaczowi w zakresie użytkowania wieczystego, prawo domagania się 
ustanowienia, na rzecz oddanej mu w wieczyste użytkowanie nieruchomości służebności gruntowej (art. 145 k.c.). 
Wieczyste użytkowanie bowiem zostało ukształtowane jako instytucja pośrednia między prawną kategorią własności 
a kategorią tzw. praw rzeczowych ograniczonych. W wypadkach więc nie unormowanych w art. 232-243 k.c. oraz w 
umowie o oddanie terenu państwowego
w wieczyste użytkowanie należy przy trudnościach interpretacyjnych posługiwać się analogią przede wszystkim 
do przepisów zawartych w dziale II tytułu I księgi drugiej kodeksu cywilnego, dotyczących treści i wykonywania 
własności, a więc m.in. również do art. 145 k.c. (...)”.

Z kolei w uchwale z dnia 22 października 1968 r., sygn. akt III CZP 98/68, Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że 
„(...) jeśli chodzi o służebności drogowe, to ustanowienie tych służebności, ich zmiana lub zniesienie -  zarówno w 
wypadku służebności na rzecz nieruchomości objętej użytkowaniem wieczystym, jak
i w wypadku służebności na rzecz innej nieruchomości -  wchodzi w sferę korzystania z tego terenu przez wieczystego 
użytkownika. Stąd też wieczysty użytkownik zainteresowany jest w tym, aby służebność taka -  jeżeli ma być 
ustanowiona -  była przeprowadzona z najmniejszym obciążaniem terenu oddanego mu w użytkowanie.
I odwrotnie: właściwe korzystanie z tego terenu uprawnia go do wystąpienia
z powództwem o ustanowienie służebności drogi koniecznej na rzecz tego terenu, jeżeli teren ten nie ma 
odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. W konsekwencji uznać należy, że wieczystemu użytkownikowi 
przysługuje zarówno legitymacja czynna, jak i legitymacja bierna w sprawach dotyczących ustanowienia drogi 

koniecznej (...)”.

Zasada wyrażona literalnie w treści przepisu art. 285 § 1 k.c. doznaje modyfikacji w przypadku ustanowienia na danej 
nieruchomości prawa użytkowania wieczystego. Zgodnie z treścią art. 233 k.c. w granicach, określonych przez ustawy 
i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do 
jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków
w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach 
użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać. Sformułowanie to podobne jest do określenia prawa 
własności zawartego w art. 140 k.c. Istotna różnica pomiędzy tymi obu prawami polega przede wszystkim na tym, 
że przedmiotem rozporządzeń dokonanych przez użytkownika wieczystego nie jest sama rzecz, lecz prawo, które 
mu przysługuje. Jednakże użytkownik wieczysty choć korzysta wprawdzie z rzeczy cudzej, to jednak zakres jego 
uprawnień do korzystania z gruntu jest o wiele szerszy aniżeli przy jakimkolwiek ograniczonym prawie rzeczowym.



Ponadto, użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać, co oznacza także, iż prawo to może obciążyć 
innymi ograniczonymi prawami rzeczowym. Za tym ostatnim poglądem przemawia
w szczególności treść art. 233 k.c., który to przepis nie wprowadza żadnych ograniczeń w tym zakresie, a nadto treść 
art. 241 k.c., w myśl którego wraz
z wygaśnięciem użytkowania wieczystego wygasają również ustanowione na nim obciążenia. Z punktu widzenia 
społeczno-ekonomicznego instytucja użytkowania wieczystego w swej treści i wykonywaniu jest bardzo zbliżona do 
prawa własności.

W postanowieniu z dnia 08 listopada 2013 r., sygn. akt IV Ca 502/13, Sąd Okręgowy w Słupsku wyraził pogląd, iż 
dopuszczalne jest ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego (podobnie Sąd Okręgowy 
w Łodzi
w postanowieniu z dnia 31 marca 2015 r., sygn. akt III Ca 1762/14).

(B)
Rozstrzygnięcie.

Wniosek (...) S.A.” z siedzibą w L. należało uznać za zasadny.

W niniejszej sprawie wnioskodawca wnosił ostatecznie o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości 
położonej w P. przy ulicy (...), oznaczonej w ewidencji gruntu jako działki o numerach (...)
i 15/83, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
0 numerze (...), będącej własnością Skarbu Państwa, służebności przesyłu na rzecz (...) S.A.”
z siedzibą w L. oraz każdoczesnego nabywcy przedsiębiorstwa tej Spółki lub nabywcy urządzeń lub instalacji 
elektroenergetycznych posadowionych na nieruchomości obciążonej, na czas nieokreślony, za wynagrodzeniem oraz 
w pasie gruntu określonym przez właściwych biegłych, której treścią będzie m.in. prawo do korzystania przez 
uprawnionego z istniejących oraz nowobudowanych urządzeń
1 instalacji elektroenergetycznych na nieruchomości obciążonej oraz obowiązek znoszenia przez każdoczesnego 
właściciela nieruchomości obciążonej ograniczeń
i zakazów wynikających z istnienia oraz możliwości budowy na nieruchomości obciążonej i w  przestrzeni nad oraz pod 
powierzchnią tej nieruchomości urządzeń 
i instalacji elektroenergetycznych.

Należy podkreślić, że wbrew twierdzeniom pełnomocnika uczestnika (...) S A .” z siedzibą w K. wnioskodawca 
wykazał, iż jest właścicielem wszystkich urządzeń elektroenergetycznych na tejże nieruchomości (w tym czterech 
stacji transformatorowych). Z uwagi bowiem na obowiązującą w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zasadę tzw. 
jednolitej własności państwowej własność ogólnonarodowa (państwowa) przysługiwała niepodzielnie Skarbowi 
Państwa, zaś poszczególne przedsiębiorstwa państwowe w istocie jedynie zarządzały poszczególnymi rzeczami w 
imieniu Skarbu Państwa. W wyniku dokonanej transformacji ustrojowej i odejścia od powyższej zasady (zmiana art. 
128 k.c.), prawo własności poszczególnych rzeczy zostało nabyte przez to przedsiębiorstwo, które zarządzało nimi 
uprzednio w imieniu Skarbu Państwa. W niniejszej sprawie wnioskodawca wykazał następstwo prawne w stosunku 
do Skarbu Państwa i kolejnych przedsiębiorstw energetycznych w zakresie prawa własności wzmiankowanych 
urządzeń elektroenergetycznych. Tylko na marginesie należy podkreślić, że gdyby uczestnik faktycznie uważał, iż jest 
właścicielem dwóch stacji transformatorowych, to wystąpiłby przeciwko wnioskodawcy z roszczeniem o bezumowne 

korzystanie 
z rzeczy.

Spełnione zostały również przesłanki do żądania sądowego ustanowienia służebności przesyłu, gdyż istnieje 
konieczność korzystania przez wnioskodawcę
w określonym zakresie z tychże urządzeń przesyłowych, a nie została zawarta stosowna umowa o ustanowienie 
służebności przesyłu, mimo działań podjętych w tym zakresie przez wnioskodawcę.



Tutejszy Sąd stoi jednakże na stanowisku, iż w okolicznościach tej konkretnej sprawy, przedmiotową służebność 
przesyłu należało ustanowić na prawie użytkowania wieczystego, które to prawo w dacie wydania orzeczenia 
przysługiwało (i przysługuje) uczestnikowi (...) S.A.” z siedzibą w K„ Właścicielem tejże nieruchomości jest Skarb 
Państwa.

W ocenie Sądu z uwagi na podobną redakcję przepisów, byłoby niespójne dopuszczenie ustanawiania służebności 
gruntowych na użytkowaniu wieczystym
i negowanie takiej możliwości w przypadku służebności przesyłu. Zdaniem Sądu wzajemna relacja uprawnień 
właściciela i użytkownika wieczystego przemawia raczej za ustanawianiem służebności przesyłu na prawie 
użytkowania wieczystego, chyba że okoliczności konkretnej sprawy wskazują na potrzebę obciążenia służebnością 
nieruchomości, np. gdy okres użytkowania wieczystego zbliża się do końca.
W przedmiotowym postępowaniu taka sytuacja nie występuje -  termin końcowy użytkowania wieczystego tejże 
nieruchomości został określony do dnia 05 grudnia 2089 r. (k. 2Ó3v). Należy podkreślić, że w praktyce do wygaśnięcia 
użytkowania wieczystego przed przewidzianym w umowie terminem jego zakończenia dochodzi sporadycznie, a nadto 
nie oznacza to konieczności natychmiastowego usunięcia
z gruntu istniejących urządzeń przesyłowych, a jedynie nowego uregulowania prawa przedsiębiorstwa przesyłowego 
do korzystania z cudzego gruntu. Jakkolwiek nie ulega wątpliwości, że sytuacja przedsiębiorstwa dysponującego 
służebnością ustanowioną na nieruchomości jest korzystniejsza z punktu widzenia jej stabilności, to okoliczność 
ta nie oznacza, że automatycznie należy wykluczyć dopuszczalność ustanowienia służebności przesyłu na prawie 
użytkowania wieczystego. Nie można również tracić
z pola widzenia interesu użytkownika wieczystego, który faktycznie włada daną nieruchomością (nie zaś jej właściciel) 
i to jego dotyczą ograniczenia związane 
z ustanowieniem służebności przesyłu.

Z powyższych względów Sąd orzekł jak w punkcie l  postanowienia.

W punkcie 2 postanowienia Sąd zasądził od wnioskodawcy na rzecz uczestnika (...) S.A.” z siedzibą w K. kwotę 
1.570.178,00 zł wraz z przynależnym podatkiem towarów i usług (VAT) od tej kwoty tytułem jednorazowego 
wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, płatną w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia, z 
odsetkami ustawowymi za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności. Dla ustalenia wysokości jednorazowego 
wynagrodzenia decydujące znaczenia miała treść opinii biegłego sądowego Z. K. (przy czym należy podkreślić, 
iż wartość jednorazowego wynagrodzenia została przez niego ustalona w kwocie netto). Określając wysokość 
wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu należy zauważyć, że brak jest ustawowych wskazówek jak 
ją ustalić. W nauce prawa przyjmuje się, że wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu powinno 
być określone na podstawie cen rynkowych, a jako kryteria pomocnicze należy wziąć pod uwagę: zwiększenie 
wartości przedsiębiorstwa, którego składnikiem stała się służebność, ewentualne obniżenie wartości nieruchomości 
obciążonej, straty poniesione przez właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości obciążonej. Wysokość tego 
wynagrodzenia powinien ustalać każdorazowo biegły sądowy.

IV.

Koszty.

Na podstawie art. 113 ust. 1 w zw. z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1025) Sąd nakazał ściągnąć od wnioskodawcy na 
rzecz Skarbu Państwa -  Sądu Rejonowego
w P. kwotę 4.276,73 zł tytułem poniesionych tymczasowo wydatków na opnie biegłych (punkt 3 postanowienia).

Sąd ustalił, że wnioskodawca i uczestnicy ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie -  na 
podstawie art. 520 § 1 k.p.c. (punkt 
4 postanowienia).


