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Sygn. akt II Ca 905/18 

POSTANOWIENIE 

Dnia 3 grudnia 2018 roku 

Sąd Okręgowy w Opolu II Wydział Cywilny Odwoławczy 

w składzie następującym: 

Przewodniczący: SSO Grzegorz Kowolik (spr.) 

Sędziowie: 

SO Joanna Mościcka – Mazurek 

SO Wojciech Bazgier 

Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Zmuda 

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2018 roku w Opolu 

na rozprawie 

sprawy z wniosku Z. T. i E. T. 
z udziałem (...) S.A. z siedzibą w K. 
o ustanowienie służebności przesyłu 

na skutek apelacji wnioskodawców 

od postanowienia Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich 

z dnia 15 marca 2018 roku 

sygn. akt I Ns 531/17 

p o s t a n a w i a: 

przedstawić Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne: 
czy można uznać, że przedsiębiorstwo przesyłowe, które posadowiło urządzenia przesyłowe na 

gruncie osoby trzeciej za jej wyraźną zgodą wyrażoną tylko w formie pisemnej w trakcie procesu 

budowlanego, mogło nabyć służebność przesyłu w dobrej wierze? 
Na oryginale właściwe podpisy 

UZASADNIENIE 

Postanowieniem z dnia 15 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich oddalił wniosek Z. 
T. i E. T. o ustanowienie służebności przesyłu (pkt 1.) oraz nakazał ściągnąć od wnioskodawców Z. 
T. i E. T. solidarnie na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich kwotę 
50,14 zł tytułem wydatków (pkt 2.); a pozostałymi kosztami postępowania obciążył strony w 
poniesionym zakresie (pkt 3.). 
W uzasadnieniu przedmiotowego rozstrzygnięcia wskazano w szczególności, iż stan faktyczny 
niniejszej sprawy został ustalony w oparciu o dokumenty przedstawione przez strony 
postępowania oraz zeznania świadków i wnioskodawcy, a ponadto o treść księgi wieczystej nr (...). 
Sąd Rejonowy wskazał, że z zeznań świadka M. O. i wnioskodawcy wprost wynikało, iż przez 
działkę wnioskodawców przechodzi napowietrzna linia energetyczna wchodząca w skład 
przedsiębiorstwa uczestnika wraz z usytuowanym na działce jednym stanowiskiem słupowym, tak 
więc okoliczność ta jest w sprawie bezsporna. Bezsporna jest także okoliczność związana z datą 
rozpoczęcia eksploatację linii oraz to, w jaki sposób uczestnik korzysta z nieruchomości. Ponadto 
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w świetle zeznań świadka W. G., którym Sąd Rejonowy dał wiarę w pełni, zdaniem Sądu I instancji 

winna być także bezsporna okoliczność, że świadek jako właściciel działki numer (...) wyraził zgodę 
na budowę sieci przesyłowej przebiegającej przez przedmiotową działkę, wraz z usytuowaniem na 
niej jednego stanowiska słupowego. Spornym zatem było, zdaniem Sądu Rejonowego, czy 
podzielić zarzut uczestnika postępowania o zasiedzeniu służebności odpowietrzającej służebności 
przesyłu w warunkach dobrej wiary uczestnika. W przypadku ustaleń negatywnych obowiązkiem 
Sądu I instancji byłoby rozstrzygnięcie o konieczności ustanowienia na rzecz uczestnika odpłatnej 
służebności przesyłu na warunkach opisanych we wniosku z ustaleniem wysokości odpłatności za 
ustanowienie służebności. 
W myśl art. 3051 oraz 3052 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., tj. urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii 
elektrycznej, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym 
zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Nadto jeżeli 
przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona 
konieczna do korzystania z powyżej wspomnianych urządzeń, właściciel nieruchomości może 
żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. 
W rozpoznawanej sprawie, uczestnik postępowania (...) S.A. z siedzibą w K., Oddział w O. podniósł 
zarzut zasiedzenia służebności przesyłu, wobec czego koniecznym było rozważenie przez Sąd 
Rejonowy zasadności tego zarzutu, który ma zasadniczy wpływ na treść rozstrzygnięcia. 
Stosownie do treści art. 292 k.c. służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w 
wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia, przy czym przepisy o 
nabyciu własności nieruchomości w drodze zasiedzenia stosuje się odpowiednio. Chodzi tu w 
szczególności o odpowiednie, stosowanie przepisów o terminach zasiedzenia oraz skutkach ich 
przerwania i zawieszenia. W konsekwencji również służebność przesyłu, do której z mocy art. 
3054 k.c. stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych, może zostać nabyta 
przez zasiedzenie. 
Posiadaczem służebności jest w myśl art. 352 § 1 k.c. osoba, która faktycznie korzysta z cudzej 
nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności. Posiadanie służebności ma innych 
charakter niż posiadanie nieruchomości, gdyż jest wykonywane stosownie do potrzeb i może nie 
mieć charakteru ciągłego. W przypadku służebności przesyłu jej posiadanie będzie na ogół polegać 
na utrzymywaniu na nieruchomości urządzeń przesyłowych oraz dokonywaniu remontów i 
okresowych konserwacji. 

Do istoty instytucji zasiedzenia nieruchomości należy upływ dłuższego okresu czasu. Zgodnie z 
art. 172 § 2 k.c. w zw. z art. 292 k.c. posiadacz samoistny służebności (tj. osoba, która korzysta z 
cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności) w złej wierze nabywają 
przez zasiedzenie z upływem 30 lat. Posiadacz samoistny w dobrej wierze nabywa tę służebność 
przez zasiedzenie z upływem 20 lat. Bieg terminu zasiedzenia służebności gruntowej rozpoczyna 
się od chwili, gdy posiadacz tej służebności przystąpił do korzystania z trwałego i widocznego 
urządzenia (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 1967 roku, sygn. akt III CZP 12/67). 

W realiach przedmiotowej sprawy Sąd Rejonowy uznał, iż termin do zasiedzenia przez uczestnika 
służebności gruntowej rozpoczął swój bieg w 1991 roku, tj. po wybudowaniu i rozpoczęciu 
eksploatacji linii przez poprzednika prawnego uczestnika. 

Posiadanie prowadzące do zasiedzenia musi mieć charakter posiadania samoistnego. Definicję 
posiadania samoistnego zawiera art. 336 k.c. W świetle zgromadzonych w sprawie dowodów Sąd 
Rejonowy przyjął, iż poprzednicy prawni uczestnika jak i sam uczestnik byli samoistnymi 
posiadaczami służebności. Z zeznań świadka M. O. wynikało bowiem w sposób nie budzący 
wątpliwości, iż uczestnik i jego poprzednicy prawni korzystali z nieruchomości wnioskodawcy w 
taki sposób jakby przysługiwała im służebność przesyłu. Uczestnik eksploatował urządzenia 
przesyłowe, jego pracownicy dokonywali konserwacji i w razie konieczności napraw linii. To samo 
dotyczy poprzedników prawnych uczestnika. Czynności te świadczą o samoistnym posiadaniu 
służebności. 
Następną niezbędną do uwzględnienia wniosku o zasiedzenie przesłanką wymaganą przez art. 172 
k.c., jest okres posiadania, którego długość zależy od dobrej lub złej wiary posiadacza. Zdaniem 
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Sądu Rejonowego skoro poprzednik uczestnika otrzymał decyzję lokalizacyjną na budowę i 
dysponował zgodą właściciela nieruchomości zarówno na wybudowanie sieci jak na dostęp do 
nieruchomości na czas budowy, a ponadto właściciel nie miał nic przeciwko tej inwestycji to Sąd 
Rejonowy domniemywał, że uczestnik mógł pozostawać w słusznym przekonaniu, że ma prawo do 
eksploatowania sieci o treści odpowiadającej obecnej regulacji służebności przesyłu. Sąd 
Rejonowy podkreślił, że w dacie inwestycji nie istniały przepisy, które powinien były jeszcze 
spełnić właściciel sieci przesyłowej, a których by nie dochował, aby zarzucić mu złą wiarę w 
dysponowaniu nieruchomością obecnie stanowiącą własność wnioskodawców. 

Uczestnik zatem, aby nabyć przez zasiedzenie służebność gruntową musiał dalej wykazać, iż był jej 
posiadaczem przyjmując dobrą wiarę przez okres 20 lat. Uczestnik w ocenie Sądu Rejonowego 
wykazał nie tylko następstwo po swoich poprzednikach prawnych, ale też przeniesienie 
posiadania urządzeń przesyłowych. 

Wobec powyższego uczestnik mógł więc zgodnie z art. 176 § 1 w zw. z art. 292 k.c., zaliczyć do 
okresu swojego posiadania służebności przesyłu, okres posiadania tej służebności przez 
poprzedników prawnych. 

W świetle wyżej wskazanych okoliczności, zdaniem Sądu Rejonowego, bez wątpienia uczestnik 
oraz jego poprzednicy prawni faktycznie korzystali z gruntu wnioskodawców w takim zakresie i w 
taki sposób, w jaki czyniłaby to osoba, której przysługuje służebność gruntowa. Od czasu 
wybudowania napowietrznych linii energetycznych oraz stanowisk słupowych uczestnik i jego 
poprzednicy prawni korzystali i korzystają do chwili obecnej z tych linii. Zdaniem Sądu 
Rejonowego skoro przed wejściem w życie art. 3051-3054 k.c. było dopuszczalne nabycie w drodze 
zasiedzenia na rzecz przedsiębiorcy służebności odpowiadającej treścią służebności przesyłu to 
także mógł w tym czasie rozpocząć się bieg terminu do zasiedzenia służebności. Okres 
występowania na nieruchomości stanu faktycznego odpowiadającego treści służebności przesyłu 
przed wejściem w życie art. 3051-3054 k.c. podlega doliczeniu do czasu posiadania wymaganego do 
zasiedzenia tej służebności (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2013 roku, sygn. akt III 
CZP 18/13). 
Wnioskodawcy ani ich poprzednicy prawni aż do 2016 roku nie podejmowali żadnych środków 
prawnych zmierzających do uregulowania stanu prawnego i kwestii przebiegu linii 
energetycznych przez ich działkę. 

Przyjmując za początek biegu terminu zasiedzenia rok 1991 Sąd Rejonowy uznał zatem, iż 
zasiedzenie służebności nastąpiło po upływie 20 lat, tj. najpóźniej z końcem 2011 roku. 

Sąd Rejonowy oddalił wniosek pełnomocnika wnioskodawców o przeprowadzenie dowodu z 
opinii biegłych geodety i rzeczoznawcy majątkowego. Jak wynika bowiem ze zgromadzonych w 
sprawie dowodów, przeprowadzenie przedmiotowych opinii zmierzałoby wyłącznie do 
przedłużenia postępowania i generowania dodatkowych kosztów. Mając na względzie poczynione 
powyżej ustalenia i rozważania Sąd I instancji uznał, że zarzut zasiedzenia podniesiony przez 
uczestnika jest skuteczny, a w konsekwencji wniosek dowodowy musiał ulec oddaleniu. 

O kosztach postępowania Sąd Rejonowy orzekł na podstawie art. 520 § 3 zd. l k.p.c. Uczestnik 
wygrał sprawę w całości, a Sąd Rejonowy uznał, że jego poprzednicy prawni i on sam zasiedzieli 
służebność, której ustanowienia dotyczył wniosek, wnioskodawcę co do zasady należałoby 
obciążyć na jego rzecz kosztami postępowania. 

Sąd Rejonowy postanowił, jednak obciążyć wnioskodawców jedynie kosztami wyłożonymi 
tymczasowo ze środków Skarbu Państwa na poczet wydatków, to jest wynagrodzenia świadka. Sąd 
I instancji odstąpił od obciążania wnioskodawców kosztami zastępstwa procesowego na rzecz 
uczestnika postępowania, mimo że interes stron był sprzeczny, gdyż jednak uczestnik 
postępowania w równej mierze z wnioskodawcami był zainteresowany rozstrzygnięciem 
postępowania. Wydane w przedmiotowej sprawie orzeczenie, stwierdza bowiem, że uczestnik 
postępowania zasiedział przedmiotową służebność przesyłu, jego sytuacja prawna w tej kwestii 
została zatem uregulowana. 
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Wobec powyższego Sąd Rejonowy postanowił na podstawie art. 520 § l k.p.c. pozostałymi 
kosztami postępowania obciążyć strony w zakresie poniesionym. 

Apelację od tego postanowienia złożyli wnioskodawcy Z. T. oraz E. T., zaskarżając go w całości, 
zarzucając mu: 
l) naruszenie prawa procesowego, a to: 

• art. 233 § 1 k.p.c. polegające na błędnym przyjęciu, iż zgoda pierwotnego właściciela 
nieruchomości wnioskodawców, na posadowienie sieci przesyłowej, przesądza o wejściu w 
posiadanie nieruchomości o treści odpowiadającej treści służebności przez uczestnika w dobrej 
wierze, podczas gdy to wiedza posiadacza o prawowitym właścicielu bądź usprawiedliwiony brak 
takowej wiedzy przesądza o dobrej bądź złej wierze posiadacza; 

2) naruszenie prawa materialnego, a to: 

• art. 292 w zw. z art. 3054 k.c., poprzez jego błędne zastosowanie oraz stwierdzenie, iż w niniejszej 
sprawie doszło do zasiedzenia służebności przesyłu na gruncie wnioskodawców; 
• art. 172 § 2 k.c. poprzez jego błędne zastosowanie oraz przyjęcie dobrej wiary uczestnika przez 
Sąd meritii , podczas gdy stan faktyczny ustalony przez Sąd pierwszej instancji, jednoznacznie 
wskazuje na złą wiarę uczestnika w zakresie posiadania nieruchomości na której posadowiona jest 
sieć przesyłowa, gdyż ten w momencie obejmowania jej w posiadanie wiedział o przysługującym 
prawie własności nieruchomości W. G.. 
Mając na uwadze wyżej przedstawione zarzuty wnioskodawcy wnieśli o zmianę wyroku przez Sąd 
II instancji oraz dopuszczenie dowodu z opinii biegłego geodety na okoliczność ustalenia 
przebiegu linii przesyłowej na nieruchomości wnioskodawców oraz dowodu z opinii biegłego 
rzeczoznawcy majątkowego na okoliczność ustalenia wysokości należnego wnioskodawcom 
jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, ewentualnie 
o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji oraz przeprowadzenie przez 
ten Sąd dowodu z opinii biegłego geodety na okoliczność ustalenia przebiegu linii przesyłowej na 
nieruchomości wnioskodawców oraz dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego na 
okoliczność ustalenia wysokości należnego wnioskodawcom jednorazowego wynagrodzenia z 
tytułu ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu. 

W odpowiedzi na apelację, uczestnik postępowania wniósł o oddalenie apelacji oraz o zasądzenie 
kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa 
procesowego. 

Sąd Okręgowy zważył, co następuje: 
Przy rozpoznawaniu apelacji uczestnika postępowania Sąd Okręgowy powziął wątpliwość 
wyrażoną w przedstawionym wyżej postanowieniu, a dotyczącą właściwej wykładni przepisów art. 
292 k.c., w związku z art. 172 § 1 i 2 k.c. oraz art. 7 k.c. w związku z art. 3054 k.c. Przepis art. 292 
k.c. stanowi, że służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy 
polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności 
nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio. Z kolei przepisy art. 172 § 1 i 2 k.c. 
stanowią, że posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada 
nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał 
posiadanie w złej wierze (zasiedzenie), natomiast po upływie lat trzydziestu posiadacz 
nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Z kolei przepis art. 7 
k.c. stanowi, że jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się 
istnienie dobrej wiary. Natomiast przepis art. 3054 k.c. stanowi, że do służebności przesyłu stosuje 
się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. 
Kwestia zawarta w pytaniu prawnym ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia wniesionej apelacji, 
a nadto nie została dostatecznie wyjaśniona w orzecznictwie i doktrynie. Poza tym, z uwagi na 
dużą ilość spraw o podobnym charakterze, które wpływają do tutejszego Sądu, ma istotne 
znaczenie dla jednolitości orzecznictwa. 

Przed Sądem pierwszej instancji został zgłoszony zarzut zasiedzenia służebności. W rezultacie 
kwestią istotną dla rozstrzygnięcia niniejszego postępowania jest więc ustalenie, czy zakład 
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energetyczny w dniu 14 listopada 1991 r. wszedł w posiadanie służebności gruntowej 
odpowiadającej służebności przesyłu w dobrej wierze, czy też w złej. Przyjęcie koncepcji dobrej 
wiary spowoduje, że uczestnik postępowania nabył już z dniem 14 listopada 2011 r. służebność 
przesyłu na przedmiotowym gruncie i apelacja wnioskodawcy podlegałaby oddaleniu. W niniejszej 
sprawie nie zajdzie bowiem konieczność rozstrzygnięcia wątpliwości, czy należy zastosować 
przepis art. 7 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i 
hipotece, gdyż nabycie nieruchomości przez obecnych właścicieli nastąpiło co prawda w dniu 25 
października 2012 r., ale już wówczas obwiązał przepis art. 7 punkt 5) ww. ustawy, który wyłączał 
domniemanie nabycia nieruchomości w dobrej wierze w stosunku do służebności przesyłu.. 

Przyjęcie natomiast drugiej koncepcji skutkuje tym, że termin zasiedzenia upłynąłby dopiero z 
dniem 14 listopada 2021 r. Zgodnie jednak z utrwaloną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego, 
złożenie wniosku o ustanowienie służebności przesyłu przerywa bieg zasiedzenia służebności 
(uchw. SN z 21.1.2011 r., III CZP 124/10, L.). Wobec powyższego uczestnik nie nabyłby służebności 
przesyłu i wówczas Sąd Odwoławczy powinien rozważyć, czy nie uchylić orzeczenie Sądu 
Rejonowego do ponownego rozpoznania. 
Przechodząc do spornego zagadnienia, należy wskazać, że jedynie pozornie może się wydawać, że 
niniejsze pytanie dotyczy okoliczności związanych z ustaleniem stanu faktycznego w danej 
konkretnej sprawie i nie wymaga wykładni przepisów prawa. Należy zauważyć, że sytuacja z jaką 
mamy do czynienia w niniejszej sprawie dotyczy sytuacji typowej, czyli tego, że zakład 
energetyczny uzyskał pozwolenie na budowę linii, a właściciel wyraził zgodę w formie pisemnej w 
trakcie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, na posadowienie słupa i przeprowadzenie 
linii nad jego nieruchomością. Następnie nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości. 
Oczywistym jest, że z uwagi na okres, kiedy posadowiona została przedmiotowa linia 
energetyczna, zakład energetyczny nie wystąpił wówczas o ustanowienie służebności gruntowej 
odpowiadającej służebności przesyłu, gdyż taka instytucja powstała, czy też została na nowo 
odkodowana z istniejących przepisów prawa, na skutek dorobku judykatury na początku 
dwudziestego pierwszego wieku. W rezultacie w niniejszej sprawie nie chodzi o ocenę stanu 
faktycznego, tylko o wykładnię pojęcia dobrej wiary posiadacza służebności gruntowej 
odpowiadającej służebności przesyłu w momencie posadowienia linii energetycznej, a 
precyzyjniej, czy zgoda wyrażona w formie pisemnej przez właściciela nieruchomości na 
posadowienie urządzeń linii napowietrznej na swoim terenie w procesie budowlanym, dawała 
podstawy do przyjęcia, że przedsiębiorstwo energetyczne mogło uważać, że posiada tytuł prawny 
do władania tym gruntem odpowiadający instytucji prawa cywilnego, czyli służebności gruntowej 
odpowiadającej służebności przesyłu. 

W niniejszej sprawie są możliwe dwie wykładnie wyżej wskazanych przepisów pierwsza, że zakład 
energetyczny, z uwagi na fakt, iż uzyskał pisemną zgodę właściciela na posadowienie urządzeń stał 
się posiadaczem służebności gruntowej odpowiadającej służebności przesyłu w dobrej wierze. 
Wówczas dobra wiara posiadacza byłaby rozpatrywana, bądź wywodzona od momentu 
posadowienia i rozpoczęcia eksploatacji urządzeń przesyłowych. Druga wykładnia akcentuje 
okoliczność, że skoro zakład energetyczny nie uzyskał zgody właściciela nieruchomości w formie 
przewidzianej w art. 245 § 2 k.c. a więc w formie aktu notarialnego, nie mógł pozostawać w 
błędnym, aczkolwiek usprawiedliwionym przekonaniu, że przysługuje mu służebność gruntowa 
odpowiadająca służebności przesyłu. 

Na wstępie należy uznać za utrwalone już w judykaturze stanowisko, że w przypadku służebności 
gruntowej odpowiadającej służebności przesyłu dobrą wiarę badamy na dzień objęcia służebności 
w posiadanie. Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z dnia 4 czerwca 2014 r. wydanym w 
sprawie II CSK 520/13 stwierdził, że przy rozpoznawaniu wniosku przedsiębiorcy przesyłowego o 
stwierdzenie nabycia służebności przez zasiedzenie i ocenie, jaką długość okresu niezbędnego do 
zasiedzenia należy przyjąć, decydujące znaczenie ma istnienie dobrej bądź złej wiary w momencie 
objęcia w posiadanie nieruchomości (służebności) oraz wynikające z przepisu art. 7 k.c. 
domniemanie dobrej wiary posiadacza. Istotna jest przy tym jedynie dobra wiara na początku 
okresu posiadania prowadzącego do zasiedzenia służebności. Jej utrata w czasie trwania 
posiadania nie ma dla zasiedzenia znaczenia. 
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Jak się wskazuje w doktrynie (B. Lackoroński w pod red. dr hab. Konrada Osajdy, Kodeks cywilny. 

Komentarz. 2018), terminy nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie są takie same jak w 
przypadku nabywania własności nieruchomości przez zasiedzenie. W konsekwencji długość 
okresu posiadania służebności gruntowej potrzebnego do jej nabycia przez zasiedzenie jest 
uzależniona od dobrej wiary posiadacza takiej służebności w chwili, w której uzyskał on jej 
posiadanie (mala fides superveniens non nocet) (tak: K. Zaradkiewicz, w: Pietrzykowski, Komentarz, 
2015, t. I, art. 292, Nb 8; post. SN z 7.5.2014 r., II CSK 472/13, Legalis; post. SN z 17.9.2015 r., II 
CSK 624/14, Legalis; post. SN z 16.12.2015 r., IV CSK 132/15, Legalis; post. SN z 22.4.2016 r., II 
CSK 512/15, Legalis; post. SN z 25.5.2016 r., V CSK 549/15, Legalis). Jeśli posiadanie służebności 
gruntowej zostało uzyskane przez podmiot będący w dobrej wierze, jej nabycie następuje wskutek 
nieprzerwanego posiadania i korzystania z trwałego i widocznego urządzenia przez 20 lat. W 
przypadku uzyskania posiadania służebności gruntowej w złej wierze termin, którego upływ jest 
niezbędny do nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie, wynosi 30 lat. Pojęcie dobrej i złej 
wiary determinujące długość terminu posiadania służebności, którego upływ prowadzi do jej 
nabycia przez zasiedzenie, powinno być przyjmowane w znaczeniu ustalonym na tle przepisów 
stanowiących podstawę nabycia własności rzeczy przez zasiedzenie. Na systemowe znaczenie i 
jednocześnie zasadność jednolitego sposobu rozumienia pojęcia „dobra wiara” w nieco innym 
kontekście wskazał SN w post. z 7.10.2010 r. (IV CSK 152/10, L.). Postulat ten jest aktualny 
również w odniesieniu do dobrej wiary determinującej długość terminu posiadania służebności 
potrzebnego do jej nabycia przez zasiedzenie. 
Zgodnie z tradycyjnym w prawie cywilnym i obecnie dominującym sposobem rozumienia „dobrej 
wiary” mamy z nią do czynienia w przypadku, gdy podmiot prawa cywilnego jest w błędnym, ale w 
danych okolicznościach usprawiedliwionym przekonaniu, że przysługuje mu prawo, z którego 
treścią koresponduje jego zachowanie mogące polegać w szczególności na posiadaniu rzeczy lub 
posiadaniu służebności. W myśl drugiego, liberalnego podejścia dobra wiara jest równoznaczna z 
przekonaniem podmiotu prawa cywilnego, opartym na obiektywnych przesłankach, wywodzących 
się ze stosunku będącego podstawą i przyczyną konkretnego stanu faktycznego, że zachowując się 
w określony sposób odpowiadający treści prawa, które może mu przysługiwać, niczyjego prawa 
nie narusza [obie koncepcje dobrej wiary wraz z przedstawieniem linii orzeczniczych SN, w 
których każda z nich była stosowana, są przedstawione w uzasadnieniu uchw. SN (7) z 6.12.1991 
r., III CZP 108/91, L.]. 
Powyższe uzasadnia przyjęcie, że z posiadaczem służebności w dobrej wierze mamy do czynienia 
wtedy, gdy jest on w błędnym, ale w danych okolicznościach usprawiedliwionym przekonaniu, że 
przysługuje mu służebność (tak: M. W., Służebności gruntowe, s. 239; J. Z., B. P., W sprawie 

zasiedzenia służebności przesyłu i jego skutków, PS 2016, Nr 11–12, s. 62–64; por. również: R. T., 
Korzystanie przez przedsiębiorstwo energetyczne z cudzych nieruchomości, cz. II, Rej. 2003, Nr 
12, s. 140 oraz wyr. SN z 8.12.2006 r., V CSK 296/06, L.; wyr. SN z 25.11.2008 r., II CSK 

346/08, L.; wyr. SN z 24.7.2009 r., II CSK 121/09, L.; post. SN z 25.5.2016 r., V CSK 549/15, L.; 
tak, jak się wydaje, uchw. SN z 8.12.2016 r., III CZP 86/16, L.). Odmienne stanowisko, zgodnie z 
którym „dobra wiara zasiadującego posiadacza występuje wówczas, gdy ingerowanie w cudzą 
własność w zakresie odpowiadającym służebności rozpoczęło się w takich okolicznościach, które 
usprawiedliwiały przekonanie posiadacza, że nie narusza cudzego prawa”, zostało zaprezentowane 
w wyr. SN z 17.3.2010 r., II CSK 439/09, L.; wyr. SN z 10.7.2013 r., V CSK 320/12, L.; post. SN z 

9.1.2014 r., V CSK 87/13, L.; post. SN z 7.5.2014 r., II CSK 472/13, L.; oraz przez: K. Z., w: P., 
Komentarz, 2015, t. I, art. 292, Nb 6. 
Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w orzecznictwie SN w przypadku, gdy uzyskanie posiadania 
służebności gruntowej nastąpiło na podstawie oświadczenia woli złożonego bez zachowania formy 
aktu notarialnego, należy przyjąć, że podmiot, który je uzyskał, był w złej wierze (wyr. SN z 
4.2.1988 r., IV CR 45/88, OSNCP 1990, Nr 2–3, poz. 33, s. 36–39; post. SN z 4.11.1998 r., II CKU 
69/98, L.). 
Przytoczone powyżej stanowisko doktryny wskazuje, że kwestia dobrej wiary przy objęciu 
służebności przesyłu nie jest ujmowana jednolicie ani w doktrynie, ani w orzecznictwie. 
Przywołując najbardziej aktualne orzecznictwo w tym zakresie, należy wskazać, że bardziej 
liberalną koncepcję dobrej wiary przyjął Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu z dnia 18 sierpnia 
2017 r. wydanym w sprawie IV CSK 636/16. W uzasadnieniu tego orzeczenia Sąd Najwyższy 
stwierdził, że niewątpliwie do ustanowienia służebności przesyłu, która w istocie stanowi 



7 

 

służebność gruntową (art. 3054 k.c.) w drodze umowy właściciel nieruchomości po której 
przebiega urządzenie pod rygorem nieważności tej czynności winien złożyć oświadczenie woli w 
formie aktu notarialnego (por uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2003 r., III CZP 
79/02, OSNC 2003, Nr 11, poz. 142). Tym sposobem oczywiście służebność obciążająca 
obecną działkę (...) położoną w (...) przy ul. K. nigdy nie została ustanowiona. Gdyby tak się stało 
nabycie służebności przez zasiedzenie nie wchodziłoby w rachubę. 
Jak wiadomo na gruncie instytucji zasiedzenia własności nieruchomości w judykaturze 
ostatecznie przesądzono o rygorystycznej wykładni pojęcia dobrej wiary. W powołanej już uchwale 
składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego - zasadzie prawnej - z dnia 6 grudnia 1991 r., III CZP 
108/91 wyjaśniono bowiem, że osoba, która weszła w posiadanie nieruchomości na podstawie 
umowy mającej na celu przeniesienie własności, zawartej bez zachowania formy aktu 
notarialnego, nie jest samoistnym posiadaczem w dobrej wierze. 

Trafnie jednak Sąd Okręgowy wziął pod uwagę, że do zasiedzenia służebności unormowania 
dotyczące zasiedzenia nieruchomości stosuje się tylko odpowiednio (art. 292 k.c.) i w związku z 
tym, mając na uwadze treść posiadania w zakresie służebności, ta restrykcyjna wykładnia nie w 
każdym wypadku może mieć zastosowanie (por np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 
grudnia 1975 r., I CO 9/75, OSNCP 1976, Nr 10, poz. 219). W omawianym wypadku sami 
właściciele nieruchomości podjęli inicjatywę budowy gazociągu czynem społecznym, nie po to aby 
tylko zbudować gazociąg przebiegający po ich nieruchomościach, ale po to aby otrzymywać gaz z 
powstałych przyłączy gazowych w czasie jego eksploatacji przez przedsiębiorstwo energetyczne. 
Taka zgoda na eksploatację przez przedsiębiorstwo energetyczne linii przesyłowej, a zatem na 
posiadanie przez niego cudzej nieruchomości w granicach służebności bez formalnego 
ustanowienia służebności w drodze umowy, w której właściciel złożyłby oświadczenie w formie 
aktu notarialnego w świetle wskazanych wyżej okoliczności nie dawała podstawy do przyjęcia złej 
wiary. Nie był więc także uzasadniony zarzut naruszenia 245 § 2k.c. w zw. z art. 285 § 2 k.c., art. 
3051 k.c., art. 49 k.c., art. 3054 k.c. 
Natomiast druga koncepcja, opierająca się na tradycyjnym pojęciu dobrej wiary, a więc 
zakładająca, że posiadacz musiał być w błędnym, ale w danych okolicznościach 
usprawiedliwionym przekonaniu, że przysługuje mu służebność, została wyrażona w 
postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2017 r. wydanym w sprawie II CSK 
16/17, gdzie Sąd Najwyższy stwierdził, że decyzje o pozwoleniu na budowę, bezpośrednio jedynie 
legalizują zamierzenia budowlane inwestora, w tym także przedsiębiorcy prowadzącego 
działalność przy wykorzystaniu urządzeń przesyłowych. Decyzje te nie tworzą tytułu prawnego do 
korzystania z cudzej nieruchomości, w tym także w zakresie treści służebności przesyłu. W 
orzeczeniu tym odwołano się do uchwały z dnia 20 listopada 2015 r. (sygn. akt III CZP 76/15, 
OSNC 2016, Nr 12, poz. 138), która w sposób pełny i wyczerpujący wskazuje, że samo pozwolenie 
na budowę nie przesądza o dobrej wierze posiadacza służebności, dlatego warto przytoczyć 
zawarte tam wywody. Sąd Najwyższy wskazał mianowicie, że tytuł prawny do posiadania 
służebności, w tym także służebności przesyłu, może wynikać wyłącznie z ustanowienia na 
właściwej drodze tego prawa podmiotowego na rzecz podmiotu wykonującego składające się nań 
uprawnienia. Nie ma tytułu prawnego do korzystania z cudzej nieruchomości w zakresie treści 
służebności gruntowej podmiot, któremu taka służebność nie przysługuje. Źródłem powstania 
służebności może być zatem umowa z właścicielem zawarta z zachowaniem warunków 
określonych w art. 245 k.c. albo orzeczenie sądowe o jej ustanowieniu lub nabycie jej przez 
zasiedzenie. Służebność gruntowa może być jednak nabyta przez zasiedzenie tylko przez ten 
podmiot, który wcześniej wykonywał składające się na nią uprawnienia bez ważnego tytułu, a 
zatem bezprawnie. Przez zasiedzenie nie może powstać służebność, która powstała już wcześniej 
na rzecz tego samego podmiotu na podstawie innego ważnego tytułu, gdyż byłoby to sprzeczne z 
funkcją zasiedzenia, polega ona bowiem na uzgadnianiu stanu faktycznego ze stanem prawnym 
rzeczy. 

Długość okresu, przez który nieuprawniony musi korzystać z cudzej nieruchomości w zakresie 
treści służebności gruntowej w celu jej nabycia przez zasiedzenie, zależy od tego, czy jego 
posiadanie wykonywane jest w dobrej, czy w złej wierze. Kodeks cywilny odwołuje się do 
domniemania dobrej wiary przy ocenie skutków stanów faktycznych i stosunków prawnych, w 
obrębie których ma ona znaczenie (art. 7 k.c.), ale nie definiuje tego pojęcia. (...) Według poglądu 
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tradycyjnego, dobra wiara polega na błędnym, ale w danych okolicznościach usprawiedliwionym 
przekonaniu, że danej osobie przysługuje wykonywane przez nią prawo (por.m.in. uchwała składu 
siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1975 r. - zasada prawna - III CZP 63/75, 
OSNCP 1976, nr 12, poz. 259, oraz uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 1980 r., III CZP 
14/80, OSNCP 1980, nr 9, poz. 161). Inne stanowisko zakłada, że dobra wiara posiadacza jest 
równoznaczna z jego przekonaniem, opartym na obiektywnych przesłankach, wywodzących się ze 
stosunku będącego podstawą i przyczyną konkretnego stanu faktycznego, iż wykonując w swoim 
imieniu prawo, niczyjego prawa nie narusza (por.m.in. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu 
Najwyższego z dnia 25 maja 1955 r. - zasada prawna - I CO 14/55, OSN 1956, nr 4, poz. 92). 

Od początku lat 90. XX wieku Sąd Najwyższy konsekwentnie i w zasadzie bez wyjątków odwołuje 
się do tradycyjnej koncepcji dobrej wiary i według niej ocenia posiadanie wykonywane z 
zamiarem nabycia prawa przez zasiedzenie (por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu 
Najwyższego z dnia 6 grudnia 1991 r. - zasada prawna - III CZP 108/91, OSNC 1992, nr 4, poz. 48, 
oraz postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 1998 r., II CKN 59/98, nie publ., i z dnia 
4 listopada 1999 r., II CKN 560/98, nie publ.). Zgodnie z tą koncepcją, nie jest w dobrej wierze 
ten, kto wykonuje prawo, o którym wie, że mu nie przysługuje, ale także ten, to wykonuje 
nieprzysługujące mu prawo bez tej świadomości, jeżeli przy dołożeniu należytej staranności 
mógłby się dowiedzieć o rzeczywistym stanie prawnym danej sytuacji. 

Przyjęte rozumienie dobrej wiary w związku z wykonywaniem posiadania prowadzącego do 
zasiedzenia, w tym służebności o treści służebności przesyłu, oznacza, że za osobę zasiadującą tę 
służebność w dobrej wierze można uznać jedynie tego, kto korzysta z cudzej nieruchomości nie w 
zakresie treści dowolnego prawa, ale wyłącznie w zakresie treści służebności o treści służebności 
przesyłu, a w danych okolicznościach jego błędne przekonanie o przysługiwaniu mu uprawnień 
mieszczących się w zakresie tej służebności jest usprawiedliwione. Wytworzenie się błędnego, ale 
w danych okolicznościach usprawiedliwionego przekonania o powstaniu na rzecz przedsiębiorcy 
korzystającego z urządzeń przesyłowych posadowionych na cudzym gruncie służebności o treści 
służebności przesyłu musiałoby mieć oparcie w zdarzeniach, których zaistnienie mogło wywołać 
takie przekonanie. 

Realizacja inwestycji budowlanej na własnej lub na cudzej nieruchomości wymaga uzyskania 
pozwolenia wydawanego przez organy administracji publicznej po spełnieniu warunków 
określonych przepisami zaliczanymi do prawa publicznego. Ich obowiązywanie wyznacza 
właścicielowi oraz osobie mającej do nieruchomości inne prawo granice wykonywania uprawnień 
mieszczących się w zakresie korzystania z nieruchomości (art. 140 k.c.). 

W ustawie z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 7, poz. 46 ze zm.) ustawodawca 
przyjął, że obowiązkiem inwestora państwowego, który zamierza zrealizować inwestycję 
budowlaną jest uzyskanie prawa do jej realizacji na określonym terenie (art. 13). Kwestia ta 
pozostawała poza zakresem kognicji organów administracji, a udzielone pozwolenie na budowę 
nie naruszało praw osób trzecich (art. 39). 

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 21 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 38, 
poz. 229 ze zm.), obowiązującej od dnia 1 marca 1975 r. do dnia 31 grudnia 1994 r., wydanie 
pozwolenia na budowę wymagało uprzedniego wykazania przed organem administracji prawa do 
dysponowania nieruchomością, na której miały być przeprowadzone roboty budowlane. Takim 
tytułem mogła być nie tylko własność lub użytkowanie wieczyste, ale także uprawnienie 
wynikające z użytkowania, albo ze stosunku obligacyjnego (najem, dzierżawa). Z wydania 
pozwolenia na budowę na podstawie Prawa budowlanego z 1974 r. nie można jednak wyprowadzić 
pewnych wniosków co do tego, że inwestor w czasie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę miał 
tytuł do dysponowania nieruchomością oraz o rodzaju tego tytułu. Na tej podstawie można co 
najwyżej wnioskować, że organ administracji publicznej prowadzący postępowanie o wydanie 
pozwolenia na budowę przypisał inwestorowi taki tytuł, gdyż była to dla niego jedna z przesłanek 
warunkujących uwzględnienie wniosku o wydanie żądanego pozwolenia. Oznacza to, że o rodzaju 
tytułu prawnego inwestora do dysponowania nieruchomością organ administracji publicznej 
właściwy w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę powinien wypowiedzieć się nie w 
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rozstrzygnięciu, lecz co najwyżej w uzasadnieniu decyzji, w związku z objaśnieniem przesłanek jej 
wydania. 

Trzeba podkreślić, że dla organu administracji publicznej tytułem inwestora do dysponowania 
nieruchomością w rozumieniu art. 29 ust. 5 Prawa budowlanego z 1974 r. nie musiała być 
służebność o treści służebności przesyłu, zwłaszcza że taki tytuł inwestora musiałby powstać z 
zachowaniem warunków określonych w art. 245 k.c. Nie można przyjąć, żeby inwestor mógł 
powołać się przed organem właściwym do wydania pozwolenia na budowę na przysługiwanie mu 
na cudzym gruncie służebności o treści służebności przesyłu, gdyby oświadczenie właściciela 
nieruchomości o ustanowieniu tego prawa zostało złożone bez zachowania określonych w tym 
przepisie wymagań co do formy. Uprawnienie do dysponowania nieruchomością na cele 
inwestycyjne mogło jednak wynikać ze stosunku obligacyjnego między inwestorem a właścicielem 
nieruchomości, a o istnieniu takiego stosunku może świadczyć np. to, że właściciel nieruchomości, 
po doręczeniu mu decyzji o pozwoleniu na wybudowanie urządzeń przesyłowych na jego gruncie, 
nie kwestionował przesłanek, które leżały u podstaw jej wydania i nie wnosił dostępnych mu 
środków zaskarżenia. 

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 1995 r., wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), organ administracji 
publicznej właściwy do wydania pozwolenia na budowę nie musi badać tytułu prawnego inwestora 
do nieruchomości, na której ma być zrealizowana inwestycja. Wystarczy, że inwestor złoży przy 
wniosku o wydanie mu pozwolenia na budowę oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności 
karnej, że przysługuje mu prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 32 
ust. 4 pkt 2). Obecnie zatem na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nie można 
wnioskować, że organ właściwy do jej wydania objął rozpoznaniem także kwestię tytułu inwestora 
do nieruchomości, na której zamierza zrealizować swoje plany. Wydanie takiej decyzji może 
świadczyć co najwyżej o tym, że inwestor zapewnił o posiadaniu takiego tytułu, ale nie może 
przesądzać jego istnienia. 

Decyzję o warunkach zabudowy może uzyskać każdy potencjalny inwestor, niezależnie od tego, 
czy wykaże tytuł prawny do nieruchomości (art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.). 

Decyzja o pozwoleniu na budowę oraz poprzedzająca ją decyzja o warunkach zabudowy, 
wydawana dla obszaru, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
bezpośrednio jedynie legalizują zamierzenia budowlane inwestora, w tym także przedsiębiorcy 
prowadzącego działalność przy wykorzystaniu urządzeń przesyłowych. Decyzje te nie tworzą 
tytułu prawnego do korzystania z cudzej nieruchomości, w tym także w zakresie treści służebności 
przesyłu. Z tej przyczyny w orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, że ich wydanie nie 
przesądza dobrej wiary podmiotu, który na cudzej nieruchomości wybudował urządzenia 
przesyłowe i korzystał z nich w zakresie treści służebności przesyłu (por. uchwała Sądu 
Najwyższego z dnia 17 czerwca 2005 r., III CZP 29/05, OSNC 2006, nr 4, poz. 64, oraz wyroki 
Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2005 r., IV CK 82/05, nie publ., z dnia 29 stycznia 2008 r., IV 
CSK 410/07, nie publ., i z dnia 6 maja 2009 r., II CSK 594/08, „Palestra” 2009, nr 9-10, s. 254). 

Odmienny pogląd został wyrażony w postanowieniu z dnia 14 listopada 2012 r., II CSK 120/12 
(nie publ.). Sąd Najwyższy przyjął w nim, że państwowe osoby prawne, które w okresie przed 
dniem 31 stycznia 1989 r., w wyniku realizacji inwestycji przesyłowych, przebiegających przez 
nieruchomości nie należące do przedsiębiorstwa przesyłowego, co do których wydane były decyzje 
administracyjne o przebiegu linii przesyłowej i pozwolenia budowlane, objęły w dobrej wierze 
posiadanie służebności, jako korzystanie z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym 
treści tej służebności (art. 172 § 1 w związku z art. 292 i 352 k.c.). Pogląd ten oraz argumenty 
leżące u jego podstaw nie są jednak przekonujące. Pozwolenie na budowę jest aktem niezbędnym 
do legalnego zrealizowania zamierzeń inwestycyjnych na nieruchomości, ale nie wynika z niego 
jakikolwiek tytuł prawny do władania cudzą nieruchomością w zakresie jej wykorzystania na cele 
budowlane i dalszego korzystania ze wzniesionych na niej urządzeń. Taki tytuł musi być uzyskany 
na podstawie umowy albo stosownego orzeczenia, względnie przez zasiedzenie. 



10 

 

Posiadacz, który wie, że dysponuje decyzją wydaną w procesie budowlanym, która nie może 
stworzyć tytułu do cudzej nieruchomości w postaci służebności o treści służebności przesyłu, nie 
może być uznany za posiadacza służebności w dobrej wierze, a więc takiego, który w sposób 
usprawiedliwiony, choć błędny, jest przekonany, że jego posiadanie służebności jest legalne. O 
takim zakwalifikowaniu posiadania służebności mogłyby świadczyć inne okoliczności ustalone w 
konkretnej sprawie, ale nie samo to, że posiadacz służebności uzyskał decyzję o pozwoleniu na 
budowę i na jej podstawie wzniósł urządzenia, których legalnemu utrzymywaniu na gruncie ma 
służyć zasiadywana służebność. 

Z przytoczonych wyżej orzeczeń Sądu Najwyższego wypływają sprzeczne wnioski. Mianowicie z 
jednej strony akcentuje się tradycyjne pojęcie dobrej wiary, a zatem przywołując ww. końcowy 
fragment wypowiedzi doktryny należy zauważyć, że na podstawie art. 245 § 1 i 2 k.c. do 
ustanowienia służebności wymagana jest forma aktu notarialnego przynajmniej po stronie 
właściciela nieruchomości władnącej. Jak wskazano w przywołanym tam orzecznictwie, nie może 
być uważany za posiadacza w dobrej wierze, kto wszedł w posiadanie służebności bez zachowania 
stosownej formy. Rodzi się zatem pytanie, czy kiedykolwiek można uznać osobę władającą 
urządzeniami przesyłowymi na podstawie nawet dorozumianej zgody właściciela, jako posiadacza 
służebności w dobrej wierze. Trudno bowiem sobie wyobrazić sytuację, w której posiadacz 
urządzeń przesyłowych, stawiając urządzenia na cudzym gruncie dysponując jedynie jego zgodą 
pisemną wyrażoną w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę, mógł pozostawać w dobrej 
wierze, że przysługuje mu służebność gruntowa odpowiadająca służebności przesyłu, skoro nie 
ustanowiono jej umową zawartą w przewidzianej przepisami prawa formie. Tymczasem pierwsze 
z cytowanych powyżej trzech orzeczeń Sądu Najwyższego wydaje się odchodzić od wyżej 
zaprezentowanego stanowiska i dopuszczać przyjęcie dobrej wiary zakładu energetycznego 
stawiającego linię przesyłową, jeżeli właściciel wyraził zgodę jedynie w formie pisemnej lub nawet 
dorozumianej na posadowienie linii, argumentując to jedynie odpowiednim stosowaniem 
przepisu art. 172 k.c. do zasiedzenia służebności gruntowej i służebności przesyłu. Należy również 
wskazać, że przytoczona powyżej uchwała z dnia 20 listopada 2015 r. wskazuje jedynie, że z faktu 
uzyskania pozwolenia na budowę nie można wyciągać wniosków co do dobrej wiary posiadacza 
służebności, natomiast nie analizowano tam szczegółowo faktu wyraźnej zgody pisemnej 
właściciela gruntu na posadowienie linii przesyłowej na jego gruncie, a więc bez zachowania 
stosownej formy. 

Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia domniemania dobrej wiary posiadacza służebności, na którą 
wskazał Sąd Najwyższy w pierwszym z trzech cytowanych powyżej orzeczeń. Domniemanie z art. 7 
k.c. może przemawiać za przyjęciem pierwszej z przedstawionych koncepcji. Należy jednak 
podkreślić, że domniemanie to jest obalalne. Jeżeli więc przyjmie się drugą koncepcję, to należy 
stwierdzić, że brak jest jakichkolwiek podstaw, aby przyjmować dobrą wiarę właściciela urządzeń 
przesyłowych i w takiej sytuacji trudno wymagać od właściciel gruntu, aby przedstawił dowody 
obalające to domniemanie, oprócz wywodu logicznego i prawnego wyżej zaprezentowanego. 
Wydaje się, że w kwestiach zasiedzenia własności nieruchomości, czy też służebności przesyłu, 
mimo istnienia wyżej wskazanego domniemania, to na posiadaczu nieruchomości lub służebności 
spoczywa w większym zakresie obowiązek wykazania, że w momencie objęcia w posiadanie 
nieruchomości był w dobrej wierze, czyli choćby wskazać na okoliczności przemawiające za tym 
twierdzeniem, gdyż przepisy art. 140 k.c. ustawowo regulują zakres uprawnień właściciela, a 
każda osoba naruszająca te uprawnienia, powinna wykazać na jakiej podstawie to czyni. 

Z kolei za drugą koncepcją może przemawiać ochrona własności przewidziana w art. 64 
Konstytucji i wykładania dokonana przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 
października 2003 r. w sprawie P 3/03, zgodnie z którą wszystkie wyjątki naruszające prawo 
własności, w tym instytucja zasiedzenia, muszą być interpretowane ściśle, a wszelkie wątpliwości 
powinny być rozstrzygane na korzyść właściciela nieruchomości. 

Jak widać z powyższych wywodów kwestia dobrej, bądź złej wiary posiadacza służebności 
gruntowej odpowiadającej służebności przesyłu budzi liczne wątpliwości zarówno w doktrynie jak 
i w orzecznictwie, a z uwagi na liczbę spraw w zakresie ustanowienia służebności przesyłu wymaga 
jednolitej wykładni. Na pierwszy sposób wykładni mogą wskazywać względy celowościowe i 
słuszności, przemawiające za utrzymaniem stanu faktycznego powstałego na skutek przekształceń 
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ustrojowych oraz z uwagi na późniejsze wykształcenie się praktyki sądowej w zakresie służebności, 
a także domniemanie dobrej wiary posiadacza. Z kolei za drugim modelem wykładni przemawiają 
reguły wykładni literalnej i funkcjonalnej, wskazujące na konieczność stosowania przy 
służebnościach gruntowych i przesyłu w zakresie dobrej bądź złej wiary zasad wypracowanych 
przy nabywaniu nieruchomości przez zasiedzenie oraz konstytucyjna ochrona prawa własności. W 
rezultacie kwestia, czy można było wejść w posiadanie służebności przesyłu, bądź służebności 
gruntowej odpowiadającej służebności przesyłu w dobrej wierze jedynie na podstawie pisemnej 
zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w trakcie procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę, 
czy też niedopuszczalność przyjęcia dobrej wiary z uwagi na brak dochowania formy aktu 
notarialnego i odwołanie się do jednolitej i utrwalonej wykładni dobrej wiary w przypadku 
nabycia nieruchomości, ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy i wyjaśnienia 
rozbieżności orzecznictwa występującego nie tylko w Sądzie Okręgowym w Opolu. 

Mając powyższe na uwadze powyższe, w związku z tym, że przy rozpoznawaniu apelacji powstało 
zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, Sąd Okręgowy na podstawie art. 390 § 1 k.p.c. 
przedstawił je do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu, o czym orzeczono jak na wstępie. 

 




