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Sygn. akt XXVII Ca 331/16 

 

UZASADNIENIE 

 

    We wniosku złożonym do Sądu Rejonowego w Piasecznie w dniu 29 kwietnia 2014 

roku (data nadania przesyłki poleconej k. 31), a sprecyzowanym w dniu 17 listopada 2014 

roku, A. U. i S. U. domagali się ustanowienia na nieruchomościach stanowiących działki o 

numerach ewidencyjnych ewidencyjne (…), w obrębie (…), oraz (…) w obrębie (…), 

służebności przesyłu na rzecz (…) Dystrybucja SA w L., której treścią miało być 

znoszenie istnienia na nieruchomości obciążonej i w przestrzeni nad i pod powierzchnią 

tej nieruchomości linii energetycznych wysokiego napięcia oraz prawa korzystania z 

nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, 

remontów, modernizacji urządzeń przesyłowych lub ich instalacji wraz z prawem wejścia i 

wjazdu na teren odpowiednim sprzętem (wniosek k. 2 – 6; protokół rozprawy k. 158). Sprawa 

została zarejestrowana pod sygnaturą I Ns 452/14.  

    Uczestnik postępowania – (…) Dystrybucja spółka akcyjna z siedzibą w L. wnosił o 

oddalenia wniosku podnosząc zarzut zasiedzenia prawa odpowiadającego nieodpłatnej 

służebności przesyłu oraz służebności przesyłu (odpowiedź na wniosek oraz pismo z 4 listopada 

2014 roku). 

    W dniu 9 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie wydał postanowienie częściowo wstępne w 

którym postanowił uznać za usprawiedliwione co do zasady żądanie S. U. ustanowienia służebności 

przesyłu na rzecz (…) Dystrybucja spółki akcyjnej z siedzibą w L., na nieruchomości położonej w (…), 

gmina (…), składającej się z działki ewidencyjnej (…), dla której jest prowadzona księga wieczysta 

(…). Sąd Rejonowy oddalił także wniosek A. U. w zakresie dotyczącym działki nr (…). Ponadto 

uznano za usprawiedliwione co do zasady żądanie S. U. i A. U. ustanowienia służebności przesyłu na 

rzecz (…) Dystrybucja spółki akcyjnej z siedzibą w L., na nieruchomości położonej w (…), gmina (…) 

składającej się z działki ewidencyjnej (…), z obrębu (…), dla której prowadzona jest księga wieczysta 

(…) (postanowienie k. 194). U podstaw powyższego rozstrzygnięcia legły następujące ustalenia 

faktyczne i rozważania prawne. 



    Sąd I instancji w pierwszej kolejności wskazał, iż zgodnie z art. 318 kpc uznając roszczenie za 

usprawiedliwione w zasadzie, może wydać wyrok wstępny tylko co do samej zasady, co do 

spornej zaś wysokości żądania - zarządzić bądź dalszą rozprawę, bądź jej odroczenie. 

Przepis ten znajduje odpowiednie zastosowanie w postępowaniu nieprocesowym (art. 13 

§ 2 kpc). Następnie doszedł do przekonania, iż przed przystąpieniem do przeprowadzania 

dalszego postępowania dowodowego, w szczególności przed ewentualnym 

przeprowadzeniem dowodów z opinii biegłych, należy rozstrzygnąć o samej zasadzie 

roszczenia dochodzonego przez wnioskodawców. Sporne pomiędzy wnioskodawcom i 

uczestnikiem było bowiem, czy A. U. i S. U. w ogóle przysługuje żądanie ustanowienia 

służebności przesyłu, a to w szczególności wobec zgłoszonego przez uczestnika zarzutu 

zasiedzenia. 

    W ocenie Sądu a quo przesądzenie, że roszczenie takie przysługuje wnioskodawcom 

było o tyle zasadne, że spór między stronami spór dotyczy również zakresu ewentualnej 

służebności i wynagrodzenia za jej ustanowienie (obie te kwestie należy, przy 

odpowiednim zastosowaniu art.318 kpc, uznać za mieszczące się w kategorii wysokości 

żądania). Oba te spory mogą być rozstrzygnięte wyłącznie przy wykorzystaniu dowodu z 

opinii biegłych, wnioskowanych zresztą przez obie strony. Prowadzenie obszernego i 

kosztownego postępowania dowodowego dotyczącego tych kwestii w sytuacji, w której 

sporne jest samo istnienie dochodzonego roszczenia, byłoby niezasadne. 

    Jednocześnie zgłoszony przez uczestnika zarzut zasiedzenia służebności został 

skonkretyzowany w piśmie pełnomocnika uczestnika z 4 listopada 2014 roku (pismo 

przygotowawcze k. 153) na tyle szczegółowo (w tym wraz ze wskazaniem szerokości pasa 

wykonywania służebności), że dla potrzeb rozstrzygnięcia o zasadności zarzutu zbędne 

było sporządzanie mapy przez geodetę. 

    Wskazano następnie, iż zgodnie z art. 3051 kc nieruchomość można obciążyć na rzecz 

przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o 

których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może 

korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem 

tych urządzeń (służebność przesyłu). Zgodnie zaś z art. 3052 § 2 kc, jeżeli przedsiębiorca 

odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do 

korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może 



żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. Nie 

było kwestionowane przez uczestnika, że konieczne jest korzystanie przez niego z 

nieruchomości stanowiącej własność wnioskodawcy w zakresie związanym z istniejącą 

linią przesyłową. Nie było również kwestionowane, że uczestnik odmówił zawarcia 

umowy o ustanowienie służebności przesyłu. W rezultacie przesądzenie przysługiwania 

wnioskodawcy roszczenia o ustanowienie służebności wymagało jedynie odniesienia się 

do zarzutów uczestnika. 

    Sąd Rejonowy ustalił, iż nieruchomość położona w miejscowości (…), stanowiąca 

działkę ewidencyjną numer (…)z obrębu (…), objęta księgą wieczystą (…) stanowi 

własność S. U. (odpis księgi wieczystej k. 14-17, wypis z rejestru gruntów k. 18). Nieruchomość 

położona w miejscowości (…), stanowiąca działkę ewidencyjną numer (…) z obrębu (…), 

objęta księgą wieczystą (…) stanowi własność S. U. i A. U. (odpis księgi wieczystej k. 10-13, 

wypis z rejestru gruntów k.19), przy czym o ile w księdze wieczystej ujawniona jest własność 

przysługująca wnioskodawcom jako małżonkom na zasadach wspólności ustawowej, to 

obecnie wspólność ustawowa ustała wraz z rozwodem, zaś majątek wspólny nie został 

jeszcze podzielony (twierdzenia wnioskodawczyni k. 126-127). Obie działki położone są w 

odległości kilku kilometrów od siebie. 

    Wnioskodawcy wzywali uczestnika do zawarcia umowy służebności przesyłu i spotkali 

się z odmową (pisma z 19 i 25 lipca 2013 roku k. 26-27, 28). Przez obie nieruchomości 

przebiega napowietrzna linia przesyłowa 15 kV, wchodząca w skład przedsiębiorstwa 

uczestnika. Linia ta przebiega w kierunku wschód - zachód przez teren działki (…) by 

następnie zakręcić w kierunku południowo-wschodnim, gdzie w pewnej odległości 

przecina działkę (…). Na działce (…) znajduje się stanowiący element tej linii pojedynczy 

słup (zeznania świadka J. K. k 183-184, mapa k. 20). Urządzenia zostały wybudowane w 

1985 roku, na podstawie decyzji nr 13/84 Naczelnika Gminy (…) z 20 listopada 1984 

roku (kopia odpisu decyzji k.64 - oryginał odpisu okazany na rozprawie 30 grudnia 2014 roku, 

zeznania świadka J. K.). 

    W dniu 24 lipca 1985 roku sporządzony został protokół ze sprawdzenia stanu 

technicznego, w którym wskazano, że załączenie pod napięcie nastąpi po uzupełnieniu 

brakujących dokumentów i usunięciu usterek do 31 października 1985 roku (kopia 

protokołu k. 65-66; oryginał odpisu okazany na rozprawie 30 grudnia 2014 roku). Wcześniej na 

obszarze wsi (…) istniały instalacje i linie energetyczne eksploatowane od 1966 roku 



(kopia protokołu k. 62-63; oryginał odpisu okazany na rozprawie 30 grudnia 2014 roku, zeznania 

świadka J. K.). 

    Sąd I instancji podkreślił, iż zgłoszony przez uczestnika świadek J. K. w obu swoich 

zeznaniach (k. 142, k. 183) jednoznacznie wskazywał na wybudowanie linii w aktualnym 

kształcie w 1985 roku, równocześnie wskazując na brak wiedzy w zakresie usytuowania 

wcześniej istniejących urządzeń (k. 184). Świadek jedynie przypuszczał, że stacja 

transformatorowa, do której prowadzi linia biegnąca przez działkę (…), istniała wcześniej. 

Wiedza świadka w żadnym razie nie może zatem stanowić dowodu przebiegu linii oraz 

istnienia urządzeń czy słupów usytuowanych na działce (…) w okresie przed 

modernizacją linii w 1985 roku. Równocześnie świadek wskazał, ze złożone przez 

uczestnika mapy (k. 71 i 72) to plany zadania remontowego, tj. projekt linii niskiego 

napięcia z zaznaczonymi elementami linii średniego napięcia, natomiast ustalenie istnienia 

wcześniejszych urządzeń wymagałoby dotarcia do map, na których była dokonywane 

inwentaryzacja, przy czym zgodnie z wiedza świadka taka inwentaryzacja jest nieodłączną 

częścią projektu technicznego lub budowlanego (k. 184). Tymczasem uczestnik takich 

dokumentów nie złożył. 

    Sąd a quo uznał więc, że przedłożone przez uczestnika dowody w postaci map i zeznań 

świadka stanowią dowód istnienia określonego stanu począwszy od 1985 roku. Zaś z 

protokołu z 1966 roku (protokół k. 62-63) wynika jedynie, że istniały wcześniejsze 

urządzenia, jednakże nie jest możliwe ustalenie jak były położone, a w szczególności czy 

obciążały nieruchomości wnioskodawców w identyczny sposób. 

    Sąd Rejonowy w Piasecznie dokonał także bardzo obszernej oceny prawnej żądania i 

twierdzeń uczestnika. Odnosząc się do zarzutu zasiedzenia służebności gruntowej o treści 

odpowiadającej służebności przesyłu wskazał, iż zgodnie z dominującą linią orzeczniczą 

Sądu Najwyższego, możliwe było - jeszcze przed wejściem w życie przepisów 

regulujących służebność przesyłu - zarówno ustanowienie na rzecz przedsiębiorcy 

służebności gruntowej pozwalającej na korzystanie z nieruchomości obciążonej w celu 

przeprowadzenie linii przesyłowej w drodze umowy, jak i zasiedzenie takiej służebności. 

    Jednakże Sąd podzielił podnoszone wobec takiej wykładni art. 292 kc zastrzeżenia, 

negujące jej zgodność z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zwrócono 



uwagę, że kwestia zgodności z konstytucją art. 292 kc w zw. z art. 172 kc i art. 385 § 1 i 2 

kc, w zakresie jakim stanowią podstawę prawną nabycia w drodze zasiedzenia przed 3 

sierpnia 2008 roku służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu, 

stała się przedmiotem pytań prawnych skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego 

przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. P 28/13) oraz Sąd Rejonowy w Grudziądzu 

(sygn. P 47/13). Sąd w pełni podzielił sformułowane w tych pytaniach prawnych zarzuty 

dotyczące niezgodności określonej wykładni wskazanych przepisów z art. 2, art. 21 ust. 1 i 

2, art. 31 ust. 2 i 3 oraz art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Uznał 

również, że dokonana wykładnia narusza wynikającą z art. 10 Konstytucji zasadę podziału 

władz. Powołał się także na postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2014 

roku w sprawie P 28/13, którym umorzono postępowanie ze względu na 

niedopuszczalność orzekania. 

    Sąd I instancji obszernie przedstawił orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące 

konstrukcji służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu. W jego 

ocenie w uchwale Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2003 roku (sygn. akt III CZP 79/02, 

OSNC 2003/11/142), doszło do wykreowania nowej instytucji prawnej, nieznanej 

wcześniej ani przepisom prawa stanowionego, ani jego wykładni i praktyce stosowania 

prawa. Tymczasem godzi ona w art. 2 w związku z art. 21 ust. 1 i 2 Konstytucji, stanowiąc 

pułapkę prawną, naruszając zaufania obywateli do Państwa, jak również wprowadzając 

retroaktywne działanie normy prawnej. Zwrócono uwagę, iż sama treść przepisów art. 285 

kc i 292 kc jest zgodna z Konstytucją - było to przedmiotem badania przez Trybunał 

Konstytucyjny; niezgodność dotyczy interpretacji, treści normy prawnej ukształtowanej na 

skutek wykładni dokonywanej przez Sąd Najwyższy od 2003 roku od uchwały III CZP 

79/02.  

    Jednak sprzeczny z Konstytucją może być zarówno przepis, jak i jego wykładnia. 

Obywatele postawieni zostali w stan pułapki prawnej, bo nie mogli przewidzieć 

konieczności podejmowania czynności przed sądem zmierzających do przerwania biegu 

zasiedzenia. Przed 2003 roku brak było w orzecznictwie i doktrynie konstrukcji 

służebności gruntowej na potrzeby urządzeń przesyłowych, grunty kupowano, 

dzierżawiono albo ustanawiano użytkowanie. Ponadto podstawą dla zasiedzenia jest 



bierność właściciela, brak dbałości o własne sprawy, jednak właściciele nieruchomości nie 

mogli przewidzieć, że powinni podejmować czynności przed sądem.  

    Poza tym stworzona w 2003 roku konstrukcja służebności gruntowej na potrzeby 

urządzeń przesyłowych została zastosowana do stanów z przeszłości - stwierdzano jej 

zasiedzenie w latach 80 i 90 XX wieku. Tymczasem profesjonalni prawnicy udzielając 

porad prawnych przed 2003 roku nie doradzali wytaczania powództw negatoryjnych, nie 

byli bowiem świadomi zagrożenia. Ponadto wykładni nowej nie wolno rozciągać na stany 

z przeszłości, gdzie obywatele działali w zaufaniu do obowiązującego prawa i sposobu 

jego wykładni przez Sąd Najwyższy. Wreszcie sami przedsiębiorcy nie spodziewali się 

takiej zmian wykładni i w latach 90-tych XX wieku kupowali gruntów pod liniami 

przesyłowymi. 

    W świetle tych rozważań Sąd uznał, iż skoro nie była znana służebność o określonej 

treści, to nawet wykonywanie uprawnień, które obiektywnie składają się na treść takiej 

służebności, nie mogło być połączone z wolą posiadania służebności, tym bardziej że 

wykonywanie analogicznych czynności mogło też stanowić odzwierciedlenie korzystania z 

rzeczy na podstawie innego stosunku prawnego, o źródłach nie tylko cywilnoprawnych 

ale też administracyjnoprawnych. Wskazano, iż prawo o tej treści nie było przewidziane w 

żadnym z przepisów prawa materialnego, zatem brak było pewności odnośnie tego, co 

jest prawem i gdzie można je odnaleźć. Odpowiednie normy nie tylko nie były znane 

osobom, które mogłyby zostać dotknięte ich zastosowaniem, ale nawet specjalistom w 

tym zakresie. 

    W efekcie obszernej analizy prawnej Sąd uznał, iż konieczna jest odmowa zastosowania 

przyjętej w orzecznictwie Sądu Najwyższego wykładni. W konsekwencji nie było możliwe 

przyjęcie, że w okresie przed 3 sierpnia 2008 roku władanie nieruchomością 

wnioskodawcy przez uczestnika mogło doprowadzić do nabycia w drodze zasiedzenia 

ograniczonego prawa rzeczowego o treści odpowiadającej służebności przesyłu, gdyż 

takie prawa nie było. 

    Odnosząc się do zarzutu zasiedzenia służebności przesyłu Sąd konsekwentnie uznał, iż 

nie jest również możliwe stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie służebności przesyłu z 

zaliczeniem na wymagany okres posiadania tej służebności okresu sprzed wejścia w życie, 



w dniu 3 sierpnia 2008 roku, art.3051 i nast. kodeksu cywilnego, tj. okresu wykonywania 

służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu. Sąd nie podzielił 

przy tym przeciwnego poglądu wyrażonego w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 

2013 roku (sygn. III CZP 18/13, OSNC 2013/12/139) gdyż pozostawałby on bowiem w 

sprzeczności ze wskazaną praktyką, jak i w sprzeczności z gwarancyjnymi zasadami 

wynikającymi z Konstytucji. Skutkiem zaliczenia stałby się bowiem w wielu przypadkach 

upływ terminu zasiedzenia w dacie wejścia w życie nowych uregulowań, bez możliwości 

podjęcia przez właściciela jakichkolwiek działań. 

    Termin zasiedzenia służebności przesyłu liczony od 3 sierpnia 2008 roku, nawet przy 

przyjęciu 20 letniego terminu dla posiadacza, który w posiadanie wszedł w dobrej wierze, 

upływałby dopiero w 2028 roku. Nawet gdyby - w ocenie Sądu niezasadnie - rozważyć 

możliwość zaliczenia na poczet tego terminu okresu od ukształtowania się orzecznictwa 

dopuszczającego możliwość zasiedzenia służebności odpowiadającej treści służebności 

przesyłu, to najkrótszy 20 letni termin liczony od stycznia 2003 roku upływałby dopiero w 

2023 roku. Już z tego względu zarzut zasiedzenia służebności przesyłu nie mógł być 

uwzględniony, bez potrzeby badania kwestii posiadania służebności. 

    Niezależnie od powyższej argumentacji Sąd wskazał, iż nawet przy przyjęciu 

możliwości zasiedzenia zarówno służebności gruntowej o treści odpowiadającej 

służebności przesyłu, jak i służebności przesyłu z zaliczeniem okresu przed 3 sierpnia 

2003 roku, uczestnik nie wykazał przesłanek zasiedzenia. Dotyczyć to miało przede 

wszystkim okresu wymaganego dla zasiedzenia, a związane jest z ustaloną datą 

posadowienia aktualnie istniejących urządzeń na obu działkach, jak i brakiem podstaw do 

przyjęcia, że uczestnik bądź jego poprzednicy prawny weszli w posiadanie służebności w 

dobrej wierze. 

    Wskazano także, iż dobra wiara posiadacza istnieje wtedy gdy posiadacz jest 

przekonany, że posiada rzecz zgodnie z przysługującym mu prawem, a to jego 

przekonanie uzasadnione jest okolicznościami danego przypadku, przy czym dobrą wiarę 

wyłącza nie tylko pozytywna wiadomość o braku uprawnienia ale i brak wiadomości 

spowodowany niedbalstwem. Skoro zatem 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, 

to w konsekwencji również osoba, która rozpoczęła wykonywania uprawnień 

składających się na służebność, bez dysponowania złożonym w należytej formie 

oświadczeniem właściciela, nie może być posiadaczem służebności w dobrej wierze. Nie 

może bowiem pozostawać w usprawiedliwionym przekonaniu, że przysługuje jej 

wykonywane prawo. 

    Potencjalna możliwość korzystania z cudzej rzeczy - również w zakresie 

przeprowadzenia urządzeń przesyłowych - na podstawie innego stosunku prawnego (na 

przykład użyczenia, najmu, dzierżawy) nie może natomiast być utożsamiana z dobrą wiarą 

w zakresie posiadania służebności. Jeśli wykonuje się uprawnienia wynikające z 

określonego stosunku prawnego, to nie można twierdzić, że równocześnie posiada się 

tożsamy zespół uprawnień w ramach innego prawa. Posiadaczem służebności jest 

bowiem osoba, która „faktycznie korzysta z nieruchomości w zakresie odpowiadającym 

treści służebności". Przy czym jak w każdym posiadaniu, niezbędny jest tutaj zamiar 

(animus) korzystania z nieruchomości dla siebie (animus rem sibi utendi) w tym zakresie. Nie 

wyklucza to oczywiście zmiany charakteru władania rzeczą (w przypadku służebności - 

korzystania z niej), jednakże z zasady będzie to następowało w złej wierze, jak również 

wymagało uzewnętrznienia takiej zmiany. 

    Skoro zatem uczestnik nie dysponował nigdy złożonym w odpowiedniej formie 

oświadczeniem wnioskodawców bądź poprzednich właścicieli nieruchomości o 

ustanowieniu służebności, to bez względu na okoliczności w jakich wszedł w posiadanie 

służebności, nie może twierdzić, że nastąpiło to w dobrej wierze. Podkreślono przy tym, 

że obalenie wyrażonego w art. 7 kc domniemania istnienia dobrej wiary, może nastąpić nie 

tylko na skutek przeprowadzenia konkretnego dowodu zgłoszonego przez drugą stroną, 

ale również na podstawie analizy całości stanu faktycznego ujawnionego w sprawie. 

    W tej sytuacji, jeśli przyjąć, że o początku okresu zasiedzenia można mówić - bez 

względu na zastrzeżenia ponoszone w tym zakresie przez wnioskodawców - najwcześniej 

od 20 listopada 1984 roku, tj. daty wydania decyzji o pozwoleniu na budowę aktualnie 

istniejących urządzeń, to okres zasiedzenia upłynąć mógł najwcześniej 20 listopada 2014 

roku (choć podkreślono, że zasadne jest przyjęcie nie tej daty, a dat z 1985 roku, tj. daty 



modernizacji linii i jej odbioru - 24 lipca 1985 roku, skoro objęcie w posiadanie 

służebności gruntowej, odpowiadającej obecnie służebności przesyłu, następuje 

najczęściej w chwili wejścia na cudzy grunt w celu budowy trwałego i widocznego 

urządzenia, np. wejście na grunt w celu budowy urządzeń kanalizacyjnych. Uczestnik nie 

udowodnił swojego twierdzenia, jakoby modernizacja linii w 1985 roku nastąpiła bez 

zmiany przebiegu urządzeń, a w konsekwencji bez zmiany w zakresie wykonywanych 

wobec nieruchomości wnioskodawców uprawnień mających składać się na posiadanie 

służebności. W tej sytuacji wniosek złożony w niniejszej sprawie 29 kwietnia 2014 roku 

przerwał, zgodnie z art.123 § 1 pkt 1 kc w związku z art.175 kc, bieg terminu zasiedzenia 

(tak m.in. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2011 r., sygn. III CZP 124/10 

czy postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2014 roku, sygn. II CSK 472/13). 

    Niezależnie od powyższego Sąd wskazał, iż uczestnik nie wykazał przejścia posiadania 

pomiędzy podmiotami, które miałyby wykonywać służebność w okresie od 1985 roku. 

Poczynając od tej daty, za posiadacza służebności uznać można jedynie Skarb Państwa. 

Dla wykazania wymaganego przez art. 176 kc przeniesienia posiadania, umożliwiającego 

doliczenie okresu posiadania poprzednika, konieczne jest zatem w pierwszej kolejności 

wykazanie przeniesienia posiadania ze Skarbu Państwa na rzecz przedsiębiorstwa 

państwowego, a następnie przeniesienie tego posiadania wraz z każdym kolejnym 

przeniesieniem pomiędzy różnymi podmiotami (z wyłączeniem przekształceń 

polegających na połączeniu spółek kapitałowych, w których sukcesja wynika z mocy 

prawa, jak również przekształceń organizacyjnych, tj. zmiany formy prawnej określonego 

podmiotu). 

    Tymczasem z zarządzenia Ministra Przemysłu z 16 stycznia 1989 roku (k. 78-80) 

wynikać miało jedynie, że z dniem 1 stycznia 1989 roku utworzono, w wyniku podziału 

przedsiębiorstwa państwowego „Centralny Okręg Energetyczny", przedsiębiorstwo 

państwowe pod nazwą „Zakład Energetyczny (…)" w W. (…). Zgodnie z § 1 ust. 3 

zarządzenia, Przedsiębiorstwo (…) powstało na bazie zakładu „Zakład Energetyczny 

(…)", jednakże § 2 wyraźnie przewidywał, że nowopowstałemu przedsiębiorstwu 

przydziela się składniki mienia zgodnie z ustaleniami komisji powołanej w trybie 

określonym w § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1988 roku w 

sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach i 



upoważnieniach dla Rady Ministrów (Dz.U. nr 8, poz. 122). Zgodnie z powołanym w 

zarządzeniu przepisem, w razie podziału przedsiębiorstwa do obowiązków organu 

założycielskiego należało m.in. powołanie komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji 

mienia przedsiębiorstwa ulegającego podziałowi oraz w celu dokonania szczegółowego 

podziału składników mienia, jak również zobowiązań i wierzytelności tego 

przedsiębiorstwa między przedsiębiorstwa powstałe w wyniku podziału. 

    Tym niemniej uczestnik nie przedłożył dokumentów stanowiących rezultat prac tak 

powołanej komisji, zatem nie sposób było określić czy, kiedy i jakie składniki mienia 

przedsiębiorstwa podlegającego podziałowi zostały przeniesione na przedsiębiorstwo 

państwowe „Zakład Energetyczny (…)" w W. W szczególności nie sposób przyjąć, że 

powstałe przedsiębiorstwo państwowe rozpoczęło zarządzanie, w imieniu i na rzecz 

Skarbu Państwa, składnikiem mienia państwowego w postaci posiadania służebności 

przesyłu. Równocześnie uczestnik ani nie wskazał okoliczności w jakich miałoby dojść do 

przeniesienia posiadania służebności ze Skarbu Państwa na przedsiębiorstwo państwowe 

„Zakład Energetyczny (…)" w W., ani tym bardziej nie przedłożył żadnych dokumentów 

potwierdzających tę okoliczność. 

    W efekcie Sąd przyjął, że uczestnik wykazał jedynie przeniesienie ewentualnego 

posiadania pomiędzy Zakładem Energetycznym (…)SA w W. a (…)Dystrybucja sp. z o.o. 

w W., które nastąpiło, niezależnie od skutków mogących wynikać z przeniesienia 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kc, z mocy wyraźnego postanowienia § 3 ust.8 

umowy z 30 czerwca 2007 roku (k. 93), w którym to wskazano, że wydanie 

przedsiębiorstwa sieciowego w posiadanie nabywcy ((…)Dystrybucja sp. z o.o. w W.), w 

tam także przeniesienie posiadania służebności polegających na zapewnieniu dostępu do 

urządzeń służących do doprowadzania energii elektrycznej, o nieuregulowanym stanie 

prawnym, nastąpiło w dniu podpisania aktu notarialnego. Nie zmieniało to faktu, że nie 

wiadomo kiedy to Zakład Energetyczny (…) SA w W. miałby rozpocząć wykonywanie 

posiadania służebności. W rezultacie Sąd Rejonowy przyjął, ze uczestnik w żaden sposób 

nie wykazał kiedy nastąpiło rozpoczęcie posiadania służebności przez poprzedników 

prawnych uczestnika. Nie sposób zatem ustalić początku biegu terminu zasiedzenia na 

rzecz tych podmiotów bądź uczestnika i również z tego względu zarzut zasiedzenia 

służebności, w obu wskazywanych formach, uznać należy za bezzasadny. 



    Powyższe prowadziły do wniosku, że co do zasady spełnione są przesłanki 

ustanowienia służebności przesyłu określone w art. 3052 § 2 kc i zgłoszone przez 

właściciela każdej z nieruchomości żądanie ustanowienia służebności przesyłu uznać 

należało za usprawiedliwione co do zasady. Stąd też sąd orzekł jak w punktach I i III 

postanowienia z 9 stycznia 2015 roku. Równocześnie oddalono orzeczeniem mającym 

charakter orzeczenia końcowego (choć o charakterze częściowym), a nie wstępnego, 

żądanie ustanowienia służebności przesyłu obciążającej działkę (…) zgłoszone 

przez A. U., która nie jest właścicielką tej nieruchomości. Stąd też orzeczono jak w 

punkcie II postanowienia (uzasadnienie k. 199 – 209). 

 

    Apelację od powyższego postanowienia w zakresie pkt I oraz III wniósł uczestnik (…) 

Dystrybucja spółka akcyjna z siedzibą w L. Zarzucił on naruszenie przepisów 

postępowania mających wpływ na treść orzeczenia to jest w szczególności art. 233 § 1 

kodeksu postępowania cywilnego, przekroczenie zasad swobodnej oceny dowodów, błąd 

w ustaleniach faktycznych, brak wszechstronnej oceny materiału dowodowego, poprzez: 

1. przyjęcie, że napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV przebiega przez 

nieruchomości należące do wnioskodawców od roku 1985, podczas, gdy z materiału 

dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika, że linia w niezmienionym kształcie 

istniała już w roku 1966; 

2. przyjęcie, że uczestnik nie spełnił przesłanek pozwalających na nabycie nieodpłatnej 

służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu w drodze 

zasiedzenia, podczas gdy uczestnik posiada i korzysta jak posiadacz samoistny z prawa 

służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu w zakresie urządzeń 

elektroenergetycznych posadowionych na nieruchomości wnioskodawców przez okres 

przeszło 30 lat, 

3. przyjęcie, że uczestnik pozostawał w złej wierze w momencie posadowienia 

infrastruktury przesyłowej na nieruchomościach wnioskodawców, z uwagi na fakt, że 

uczestnik nie dysponuje oświadczeniem właścicieli nieruchomości złożonym w 

odpowiedniej formie.   

    Uczestnik zarzucił także Sądowi I instancji oczywiste naruszenie prawa materialnego, tj. 

art. 3051 w zw. z art. 3054 w zw. z art. 292 w zw. art. 172 w zw. z art 176 Kodeksu 



cywilnego poprzez przyjęcie, iż pomimo upływu ponad 30 - letniego okresu posiadania 

nieruchomości wnioskodawców w zakresie odpowiadającym służebności przesyłu przez 

uczestnika i jego poprzedników prawnych stwierdzenie nabycia służebności gruntowej o 

treści odpowiadającej służebności przesyłu w drodze zasiedzenia nie jest uzasadnione. W 

jego ocenie doszło także do naruszenia art. 7 kc poprzez przyjęcie, iż uczestnik nie był 

posiadaczem w dobrej wierze, podczas gdy domniemanie dobrej wiary nie zostało przez 

wnioskodawców w żaden sposób obalone, a dodatkowo, modernizacja urządzeń odbyła 

się na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych. 

    Mając powyższe na uwadze apelujący wniósł o uchylenie postanowienia częściowo - 

wstępnego w zaskarżonej części i oddalenie wniosku w całości oraz o zasądzenie od 

wnioskodawców solidarnie na rzecz uczestnika zwrotu kosztów postępowania, w tym 

kosztów zastępstwa w postępowaniu nieprocesowym za I i II instancję, według norm 

przepisanych. 

    W uzasadnieniu apelacja wskazano, iż Sąd I instancji dokonał w ocenie uczestnika 

błędnych ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie, gdyż złożony przez uczestnika do 

akt sprawy protokół odbioru technicznego obiektu energetycznego nr (…) oraz 

mapy, w sposób jednoznaczny potwierdzają posadowienie urządzeń 

elektroenergetycznych w 1966 roku. Z zeznań świadka J. K. także można było 

wnioskować, że urządzenia te istniały wcześniej, już przed modernizacją 

dokonaną w latach 1984 -1985. Powyższe prowadzić miało do wniosku, że Sąd nie 

dokonał wszechstronnej oceny materiału dowodowego zgromadzonego w 

sprawie, skutkiem czego w sposób błędny dokonał ustalenia faktycznego 

mającego kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia niniejszej 

sprawy. 

    Apelujący wskazał także, iż zgodnie z dominującą linią orzeczniczą Sądu 

Najwyższego przed wejściem regulacji dotyczącej służebności przesyłu możliwe 

było ustanowienie i zasiedzenie służebności gruntowej odpowiadającej służebności 

przesyłu. Zwrócono uwagę, iż konstrukcja prawna służebności przesyłu została 

wprowadzona (z dniem 3 sierpnia 2008 roku w art. 3051-3054 kc), z jednoznaczną intencją 

potwierdzenia dotychczasowej praktyki orzeczniczej, która konsekwentnie przyjmowała 

możliwość ustanowienia na nieruchomości służebności gruntowej, pozwalającej na 



korzystanie ze znajdujących się na niej urządzeń przesyłowych przez przedsiębiorcę 

wykorzystującego je w swojej działalności gospodarczej. Wskazano także, iż wszelkie 

rozbieżności w powyższym zakresie wyeliminowała uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 

maja 2013 roku, sygn. akt III CZP 18/13, w której to Sąd wyraźnie stwierdził iż przed 

wejściem w życie art. 3051-3054 kc było dopuszczalne nabycie w drodze zasiedzenia na 

rzecz przedsiębiorcy służebności odpowiadającej treścią służebności przesyłu. Okres 

występowania na nieruchomości stanu faktycznego odpowiadającego treści służebności 

przesyłu przed wejściem w życie art. 3051-3054 kc podlega doliczeniu do czasu posiadania 

wymaganego do zasiedzenia tej służebności. 

    Nie zgodzono się z argumentacją przedstawioną przez Sąd I instancji w tym zakresie, w 

szczególności odnośnie ewentualnego pozbawienia możliwości obrony swoich praw przez 

właścicieli nieruchomości. Możliwość taka istniała bowiem zarówno przed, jak i po 1989 

roku. Regulacje obecnego Kodeksu cywilnego dające właścicielowi ochronę prawa 

własności obowiązują bowiem od połowy lat 60-tych XX wieku. Nie można bowiem 

zaprzeczyć obowiązywaniu przez 1989 rokiem przepisów prawa i postępowania 

administracyjnego dających możliwość kwestionowania aktów administracyjnych, a więc i 

możliwości korzystania z nich przez właścicieli nieruchomości. Ewentualne przyczyny 

braku obrony swoich praw przez właścicieli nieruchomości, zarówno przed 1989 rokiem 

jak i po nim, leżały głównie po ich stronie, jeżeli natomiast były one niezależne, 

okoliczność ta powinna zostać udowodniona.  

    Zakwestionowano także ustalenia Sądu I instancji dotyczące przeniesienia posiadania i 

następstwa prawnego uczestnika. Wskazano, iż w wyniku podziału przedsiębiorstwa 

państwowego Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego powstało przedsiębiorstwo 

„Zakład Energetyczny (…)" w W. Stosownie do Zarządzenia nr 19/No/77 Naczelnego 

Dyrektora Zakładów Energetycznych Okręgu Centralnego, w Zakładach Energetycznych 

Okręgu Centralnego, na zasadach pełnego rozrachunku gospodarczego, działał zakład - 

Zakład Energetyczny (…). Następnie, na mocy Zarządzenia Ministra Przemysłu nr 

12/ORG/89 z dnia 16 stycznia 1989 roku, z podziału przedsiębiorstwa Zakłady 

Energetyczne Okręgu Centralnego, powstało przedsiębiorstwo państwowe - Zakład 

Energetyczny (…) w W. Przedmiotowe przedsiębiorstwo powstało na bazie zakładu - 

Zakład Energetyczny (…). Następnie natomiast nastąpiło przekształcenie ww. 



przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a dalszej 

kolejności wniesienie przez Skarb Państwa zorganizowanej części przedsiębiorstwa tej 

spółki do spółki (…)Dystrybucja S.A. W związku z tym nie mogło ulega wątpliwości, że 

spółka ta jest następcą prawnym zakładu, a tym samym jest nim uczestnik. 

    Uczestnik wskazał także na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2014 roku (sygn. 

akt II CSK 610/13) zgodnie z którym następstwem komercjalizacji państwowych 

przedsiębiorstw energetycznych, dokonanej w oparciu o ustawę z dnia 5 lutego 1993 r. o 

przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o 

szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz.U. Nr 16, poz. 69 ze zm.), a 

polegającej na przekształceniu przedsiębiorstw państwowych w jednoosobowe spółki 

akcyjne Skarbu Państwa, które wstępowały w ich prawa i obowiązki, wszelkie prawa 

majątkowe i niemajątkowe, była sukcesja uniwersalna częściowa, która dotyczyła 

wszystkich praw składających się na przedsiębiorstwo, choćby nie były wskazane jako 

jego składniki, także jeżeli strony nie uświadamiały sobie ich istnienia czy przynależności 

do przedsiębiorstwa. Dopiero wyłączenie części z nich wymagałoby wyraźnego wskazania 

w akcie podziału przedsiębiorstwa państwowego. Konsekwentnie przyjęto, że co do 

służebności gruntowych zbliżonych do służebności przesyłu, których powstanie 

potwierdziło późniejsze deklaratywne orzeczenie sądowe o zasiedzeniu, następstwo 

prawne dokonane w oparciu o wskazane podstawy należy przyjąć za wykazane już w 

wypadku przedstawienia zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu potwierdzającego 

zakres następstw podmiotowych i przedmiotowych. Zwrócono także uwagę na wyroku 

Sądu Apelacyjny w Krakowie z dnia 29 listopada 2013 roku (sygn. akt I ACa 1175/13; 

LEX nr 1489098).  

    Wbrew ustaleniom Sądu I instancji uczestnik stanowczo wskazywał, iż w momencie 

budowy infrastruktury elektroenergetycznej na nieruchomości wnioskodawców 

pozostawał w dobrej wierze. Budowa urządzeń elektroenergetycznych w roku 1966 

odbyła się na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 czerwca 1950 roku o powszechnej 

elektryfikacji wsi i osiedli (Dz.U. Nr 28, poz. 256 ze zm.). Przedmiotowa ustawa nie 

wymagała dla celów posadowienia urządzeń elektroenergetycznych uzyskiwania 

jakichkolwiek zgód lub pozwoleń. Jak zauważył Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 

23 września 2010 roku, sygn. akt III CSK 319/09, posiadanie służebności gruntowej 



polegającej na korzystaniu z trwałych i widocznych urządzeń posadowionych na 

nieruchomości przez przedsiębiorstwo energetyczne może być uznane za posiadanie w 

dobrej wierze z chwilą jego objęcia na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 czerwca 

1950 roku o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli (Dz.U. Nr 28, poz. 256 ze zm.). 

    Niezależnie od powyższego, nawet w wypadku uznania, że momentem posadowienia 

urządzeń elektroenergetycznych na nieruchomości wnioskodawców był rok 1985, 

apelujący wskazywał, iż również istnieją przesłanki ku przyjęciu istnienia dobrej wiary po 

stronie poprzednika prawnego uczestnika. Wskazuje na to okoliczność wydania decyzji o 

zatwierdzeniu planu realizacyjnego i domniemanie wynikające z art. 7 kc, które nie zostało 

obalone, Wnioskodawcy nie wykazali bowiem okoliczności, iż urządzenia 

elektroenergetyczne posadowione zostały na nieruchomości bez tytułu prawnego do 

dysponowania nieruchomością. Nieobalone domniemanie prawne w pełni koresponduje z 

pozostałymi okolicznościami sprawy w szczególności z domniemaniem faktycznym 

związanym z faktem, iż ówcześnie obowiązujące przepisy prawa budowlanego wymagały 

uzyskania pozwolenia na budowę, a to z kolei nie było możliwe o ile nie dysponowano 

tytułem prawnym do gruntu na cele budowlane. 

    Skarżący zwrócił uwagę na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2012 

roku, sygn. akt II CSK 120/12, wyrok z dnia 29 kwietnia 2009 roku, sygn. akt II CSK 

560/2008, postanowienie z dnia 4 grudnia 2009 roku, III CSK 79/09, wyrok z dnia 5 

listopada 2011 roku, I CSK 3/10, oraz wyrok z dnia 16 grudnia 2009 roku, I CSK 184/09. 

Przedstawione powyżej tezy doktryny i orzecznictwa miały jednoznacznie wskazywać, iż 

do obalenia domniemania dobrej wiary nie jest wystarczające zaprzeczenie, że ówcześni 

właściciele gruntu wyrazili zgodę na posadowienie urządzeń elektroenergetycznych na ich 

gruncie. Istnienie domniemania prawnego wymaga przeprowadzenia dowodu 

przeciwieństwa, a więc dowiedzenia, że takiej zgody ówcześnie właściciele nie wyrazili. 

Tymczasem domniemania z art. 7 kc strona wnioskująca w żaden sposób nie obaliła. 

    Powyższy argumenty jednoznacznie wskazywać miały, iż uczestnik spełnił wszelkie 

przesłanki niezbędne do nabycia służebności odpowiadającej treści służebności przesyłu 

w drodze zasiedzenia. Po doliczeniu okresu posiadania służebności przez poprzedników 

prawnych uczestnika, zasadne miało być przyjęcie, że jest on posiadaczem służebności, 

polegającej na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia - linii elektroenergetycznej 



15 kV, nieprzerwanie od ponad 30 lat, co powinno prowadzić do uwzględnienia apelacji 

(apelacja uczestnika k. 217 - 227). 

    W odpowiedzi na apelację wnioskodawcy podtrzymali swoje stanowisko i wnieśli o 

oddalenie apelacji jako bezzasadnej. Wskazano, iż Sąd I instancji dokonał trafnych ustaleń 

faktycznych i ich oceny prawnej. Zwrócono zwłaszcza uwagę na fakt, iż przed 1985 roku 

linia energetyczna na ich nieruchomościach nie była eksploatowana. Ponadto posiadanie 

linii energetycznej od tej daty było wykonywane w złej wierze. Zakwestionowano także 

przeniesienie posiadania służebności na uczestnika postępowania (odpowiedź na apelację k. 

236 – 240).  

    Na rozprawie apelacyjnej w dniu 25 lutego 2016 roku pełnomocnik uczestnika 

dodatkowo wskazywał na naruszenie przez Sąd I instancji art. 318 § 1 kpc w zw. z art. 13 

§ 2 kpc poprzez niedopuszczalność wydania postanowienia wstępnego co do zarzutu 

zasiedzenia (protokół rozprawy apelacyjnej k. 269).  

 

 

    Sąd Okręgowy zważył, co następuje: 

 

    Apelacja nie jest zasadna i nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Sądu Okręgowego 

rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego oparte zostało na właściwych ustaleniach faktycznych, 

poprzedzonych bardzo wnikliwą i zasadną oceną materiału dowodowego zgromadzonego 

w aktach niniejszej sprawy. Dotyczyło to zwłaszcza oceny dokumentów przedłożonych 

przez uczestnika oraz zeznań świadka J. K. Sąd a quo w pełni prawidłowo uznał, iż 

przedłożone przez uczestnika dowody w postaci map i zeznań świadka stanowią dowód 

istnienia określonego stanu począwszy dopiero od 1985 roku. Uważna i dogłębna analiza 

protokołu z 1966 roku (protokół k. 62-63) może prowadzić do konkluzji, iż wcześniej 

istniały jakieś instalacje energetyczne, jednakże nie jest możliwe szczegółowe i precyzyjne 

ustalenie ich lokalizacji, usytuowania, przebiegu a w szczególności czy obciążały 

nieruchomości wnioskodawców w identyczny sposób, jak obecnie istniejąca linia 

elektroenergetyczna. Brak dokładnych załączników graficznych w postaci map całkowicie 

wyklucza możliwość ustalenia przebiegu linii energetycznej wskazanej w powyższym 



protokole. Dlatego dokonana przez Sąd I instancji analiza w/w dowodów była w pełni 

prawidłowa, dokonana zgodnie z przepisami postępowania cywilnego (art. 233 § 1 kpc w 

zw. z art. 227 kpc), oparta na regułach logicznego myślenia, zasadzie doświadczenia 

życiowego i właściwego kojarzenia faktów. Dlatego w tym zakresie Sąd Okręgowy w pełni 

podziela ustalenia i ocenę dowodów dokonaną przez Sąd a quo i przyjmuje je za własne.  

    Na podstawie tych ustaleń Sąd Rejonowy wydał poprawne postanowienie, mające 

odzwierciedlenie w treści obowiązujących przepisów prawa i odpowiadające prawu. Z 

tych względów apelacja uczestnika podlegała oddaleniu. Tym niemniej należy wskazać, iż 

Sąd Okręgowy nie podziela wszystkich, bardzo obszernych rozważań prawnych 

zaprezentowanych przez Sąd I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia. 

    Sąd I instancji trafnie zwrócił uwagę, iż zgodnie z art. 318 § 1 kpc Sąd, uznając 

roszczenie za usprawiedliwione w zasadzie, może wydać wyrok wstępny tylko co do samej 

zasady. Pewne wątpliwości budziła w przeszłości możliwość stosowania w/w instytucji w 

postępowaniu nieprocesowym, a przejawem tego była choćby uchwała Sądu Najwyższego 

z dnia 26 lutego 1968 roku (sygn. akt III CZP 101/67, OSNC 1968/12/203). 

Niedopuszczalność odpowiedniego stosowania w postępowaniu nieprocesowym art. 318 

kpc Sąd Najwyższy uzasadnił tym, że jedynie w ściśle określonych postępowaniach i 

sytuacjach możliwe jest wydanie postanowienia wstępnego (np. art. 618 § 1 kpc, 567 § 2 

kpc), a regulacje o charakterze wyjątków należy wykładać ściśle. Uznał, iż nie można też 

przenosić na grunt postępowania nieprocesowego instytucji właściwych tylko procesowi, 

jak również nie może zostać wydane w drodze postanowienia wstępnego orzeczenie o 

charakterze konstytutywnym, jeżeli orzeczenie wydane w postępowaniu nieprocesowym 

ma charakter deklaratywny.  

    Obecnie stanowisko dopuszczające odpowiednie stosowanie art. 318 kpc w 

postępowaniu nieprocesowym zdecydowanie przeważa w doktrynie, a Sąd Najwyższy 

przyjął je m.in. w uchwałach z dnia 9 maja 1967 roku (sygn. akt III CZP 37/67, OSNCP 

1967, nr 11, poz. 198) oraz z dnia 7 lipca 1971 roku (sygn. akt III CZP 35/71, OSNCP 

1972, nr 1, poz. 4), w postanowieniu z dnia 21 października 1999 roku (sygn. akt I CKN 

169/98, OSNC 2000, nr 5, poz. 86) oraz z dnia 22 października 2009 roku (sygn. akt III 

CSK 21/09, OSNC 2010/4/61). Postanowienia wstępne mają własny, samodzielny 



przedmiot orzekania, są samodzielnymi rozstrzygnięciami merytorycznymi zagadnień 

prejudycjalnych, które w zasadzie mogłyby być przedmiotem oddzielnego postępowania, 

ale ze względów celowościowych zapadają w postępowaniu, w którym orzeczenie co do 

jego przedmiotu (podziału majątku wspólnego, zniesienia współwłasności, działu spadku) 

nie może być wydane przed rozstrzygnięciem wskazanego w powyższych przepisach 

zagadnienia wstępnego (vide: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2007 roku, III 

CZP 17/07, OSNC 2008/2/20).  

    Dlatego w ocenie Sądu Okręgowego w realiach niniejszej sprawy nie było przeszkód do 

wydania postanowienia wstępnego. Warto także wskazać, iż jego przedmiotem nie była 

jedynie kwestia oceny zasadności zarzutu zasiedzenia podniesionego przez uczestnika 

postępowania – wbrew twierdzeniom pełnomocnika uczestnika podniesionym na 

rozprawie apelacyjnej w dniu 25 lutego 2016 roku. Sama sentencja postanowienia z 9 

stycznia 2015 roku wskazuje, iż Sąd uznał za usprawiedliwione co do zasady żądania 

wnioskodawców. Poza tym nie ograniczył się do oceny samego zarzutu zasiedzenia, lecz 

dokonał obszernej analizy materiału dowodowego i okoliczności sprawy. Tym samym 

zarzut co do niedopuszczalności wydania postanowienia wstępnego w niniejszej sprawie 

należało uznać za bezzasadny.  

    Sąd Rejonowy trafnie wskazał, iż zgodnie z art. 3051 kc nieruchomość można obciążyć 

na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią 

urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca 

może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z 

przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). Zgodnie zaś z art. 3052 § 2 kc, jeżeli 

przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona 

konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel 

nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie 

służebności przesyłu. W niniejszej sprawie nie było kwestionowane przez uczestnika, że 

konieczne jest korzystanie przez niego z nieruchomości stanowiącej własność 

wnioskodawcy w zakresie związanym z istniejącą linią przesyłową. Nie było również 

kwestionowane, że uczestnik odmówił zawarcia umowy o ustanowienie służebności 

przesyłu. W rezultacie przesądzenie przysługiwania wnioskodawcy roszczenia o 

ustanowienie służebności wymagało jedynie odniesienia się do zarzutów uczestnika.  



    Sąd I instancji zaprezentował obszernie swoje stanowisko co do tego, iż przed zmianą 

kodeksu cywilnego z dniem 3 sierpnia 2008 roku nie istniała możliwość zasiedzenia 

służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu oraz braku 

możliwości zaliczania na okres biegu terminu zasiedzenia służebności okresu 

przypadającego przed wprowadzeniem tej instytucji. Na poparcie swoich ocen przytoczył 

też szereg przykładów z orzecznictwa sądowego oraz stanowiska przedstawicieli doktryny 

prawa cywilnego. 

    Sądowi Okręgowemu znane są rozbieżności dotyczące w/w zagadnienia i liczne, 

związane z nią argumenty oraz publikacje przedstawicieli doktryny prawa cywilnego. Tym 

niemniej w orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd odmienny od 

zaprezentowanego przez Sąd I instancji, a za jego trafnością przemawia szereg niezwykle 

ważkich argumentów prawnych. Jego genezę należy wiązać z odstąpieniem od zasady 

jedności własności państwowej, w efekcie czego przedsiębiorstwa przesyłowe stały się 

samodzielnym podmiotem praw rzeczowych i zaczęły dążyć do uregulowania swoich 

stosunków własnościowych. W swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy dopuścił 

posługiwaniem się, dla uregulowania stosunków pomiędzy właścicielem nieruchomości a 

przedsiębiorstwem przesyłowym, służebnością gruntową o treści odpowiadającej 

służebności przesyłu. Następnie dopuszczał ustanowienie służebności gruntowej o treści 

odpowiadającej służebności przesyłu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości 

władnącej (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2009 roku, III CZP 70/09, 

OSNC 2010, Nr 5, poz. 64, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 października 

2011 r., V CSK 502/10, Rejent 2012, nr 12, str. 159). W orzecznictwie Sądu Najwyższego 

następnie ukształtował się pogląd, że możliwe jest nabycie przez zasiedzenie, przed dniem 

3 sierpnia 2008 roku, służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu, 

ustanowionej bezpośrednio na rzecz Skarbu Państwa (do dnia 1 lutego 1989 roku) albo 

po tej dacie na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego (uchwały z dnia 22 maja 2013 roku, III 

CZP 18/13, OSNC 2013, Nr 12, poz. 139 oraz z dnia 27 czerwca 2013 roku, III CZP 

31/13, OSNC 2014, Nr 2, poz. 11). Praktyka ukształtowana wspomnianymi uchwałami 

Sądu Najwyższego miała więc ze swej natury charakter interpretacyjny, a jej celem i 

rezultatem było ustalenie treści norm prawnych - przepisów o służebnościach gruntowych 

- w odniesieniu do stanów faktycznych związanych z urządzeniami przesyłowymi. Biorąc 



pod uwagę konstytucyjne kompetencje władzy sądowniczej, praktyka ta miała więc 

charakter rekonstrukcyjny, nie polegała zaś na tworzeniu prawa. 

    Dlatego Sąd w niniejszym składzie podziela dominujące w orzecznictwie stanowisko, iż 

przed wprowadzeniem konstrukcji prawnej służebności przesyłu uregulowanej w art. 

3051-3054 kc, tj. przed dniem 3 sierpnia 2008 roku możliwe było nabycie przez 

zasiedzenie służebności gruntowej o cechach odpowiadających służebności przesyłu (vide: 

uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2008 roku, III CZP 89/08, LEX nr 

458125; z dnia 9 sierpnia 2011 roku, III CZP 10/11, OSNC 2011, Nr 12, poz. 129 oraz 

postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2012 roku, II CSK 752/11, LEX nr 

1218185; z dnia 26 czerwca 2013 roku, II CSK 626/12, LEX nr LEX nr 1341262). Należy 

jednak wskazać, iż kwestie te nie miały jednak podstawowego znaczenia dla ostatecznej 

oceny zasadności i prawidłowości zaskarżonego postanowienia.  

    Sąd I instancji trafnie uznał bowiem, iż posiadanie służebności przez uczestnika na 

nieruchomościach wnioskodawców nie było wykonywane w dobrej wierze. Analiza akt 

niniejszej sprawy nie wykazuje tego, by uczestnik lub jego poprzednik prawny posiadał 

kiedykolwiek tytuł prawny do zajęcia nieruchomości wnioskodawców i wybudowania na 

niej linii elektroenergetycznej. Ponadto domniemanie dobrej wiary wynikające z art. 7 kc 

nie ma charakteru absolutnego i może zostać obalone (art. 234 kpc). Może je wzruszyć 

dowód, że posiadacz w chwili rozpoczęcia posiadania w zakresie odpowiadającym 

służebności przesyłu wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się 

dowiedzieć o tym, że narusza swym zachowaniem prawo innej osoby. Takim dowodem 

może być stwierdzenie braku własnego tytułu posiadacza uprawniającego do wejścia na 

cudzy grunt czy korzystania z niego w określonym zakresie (vide: wyroki Sądu 

Najwyższego: z dnia 25 listopada 2008 roku, II CSK 346/08, LEX nr 484714; z dnia 3 

kwietnia 2009 roku, II CSK 400/08, LEX nr 607253; z dnia 24 lipca 2009 roku, II CSK 

121/09, LEX nr 686359 czy postanowienia: z dnia 17 marca 2010 roku, akt II CSK 

439/09, LEX nr 738477; z dnia 6 września 2013 roku, V CSK 440/12, Lex nr 1391378). 

    W związku z tym podmiot budujący na cudzym gruncie urządzenia przesyłowe musiał 

uzyskać prawo do dysponowania w ten sposób cudzą nieruchomością. W przypadku 

budowy urządzeń przesyłowych ograniczenie prawa własności jest daleko idące, bo 



pociąga za sobą konieczność stałego dostępu do tych urządzeń. Jak trafnie podnosi się w 

orzecznictwie - stałe korzystanie z linii przesyłowej, polegające na prowadzeniu prac o 

charakterze konserwacyjnym lub naprawczym, zakłada konieczność swobodnego dostępu 

do tych urządzeń, a tych uprawnień nie gwarantuje uzyskanie pozwolenia na budowę 

urządzeń przesyłowych (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2008 roku, sygn. 

akt IV CSK 410/07, LEX nr 445289) jak też zgodność budowy z wymaganiami Prawa 

budowlanego (vide: wyrok z dnia 9 sierpnia 2005 roku, IV CK 82/05, LEX nr 303363).  

    Dlatego Sąd Okręgowy podziela podgląd, iż zajęcie cudzej nieruchomości i 

umieszczenie na niej urządzeń energetycznych - bez uzyskania tytułu prawnego - jest 

równoznaczne ze złą wiarą (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2008 roku, 

II CSK 346/08, LEX nr 484714). Odmienna wykładania stałby bowiem w sprzeczności z 

konstytucyjną zasada ochrony prawa własności i koniecznością interpretowania wszelkich 

wątpliwości na korzyść właściciela. Nie ulega wątpliwości, iż możliwość nabycia własności 

rzeczy (czy też prawa) w drodze zasiedzenia jest odstępstwem od konstytucyjnej zasady 

nienaruszalności własności, odstępstwa zaś od tej zasady może wprowadzać tylko ustawa i 

tylko w zakresie, w jakim to nie narusza istoty prawa własności (art. 64 ust. 3 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm., oraz np. 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2001 roku, K 27/00, OTK Zb. Urz. 

2001, nr 2, poz. 29). W efekcie należy uznać, iż przedsiębiorstwo energetyczne, które nie 

legitymuje się uprawnieniem do ingerowania w sferę cudzej własności nieruchomości dla 

bieżącego utrzymania urządzeń przesyłowych, korzysta z tej nieruchomości w złej wierze 

(podobnie uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 maja 2009 roku, II CSK 594/08 LEX 

nr 510969; w wyrok z dnia 3 kwietnia 2009 roku, II CSK 471/08, LEX nr 607255; wyrok 

z dnia 3 kwietnia 2009 roku, II CSK 400/08, LEX nr 607253).  

    W tej sytuacji Sąd Okręgowy uznał, iż początek biegu terminu zasiedzenia rozpoczął się 

najwcześniej od 20 listopada 1984 roku, tj. daty wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 

aktualnie istniejących urządzeń (decyzja k. 64). W efekcie mógłby on upłynąć mógł 

najwcześniej 20 listopada 2014 roku. Tymczasem niniejsza sprawa została zainicjowana 

wnioskiem złożonym w dniu 29 kwietnia 2014 roku. Złożenie wniosku, zgodnie z art. 123 

§ 1 pkt 1 kc w związku z art.175 kc, wywołało skutek w postaci przerwania biegu terminu 

zasiedzenia służebności (analogiczne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 



stycznia 2011 roku, sygn. III CZP 124/10, OSNC 2011/9/99; oraz w wyroku z dnia 10 

lipca 2013 roku, V CSK 320/12, LEX nr 1391372). Powyższa okoliczność wykluczała 

samoistnie możliwość uwzględnienia zarzutu zasiedzenia służebności podniesionego 

przez uczestnika postępowania.   

    Tym niemniej dodatkowo Sąd Okręgowy uznał, iż uczestnik nie udowodnił tego, iż 

posiadał i wykonywał czynności w zakresie określonym w zarzucie zasiedzenia zawartym 

w piśmie przygotowawczym z dnia 4 listopada 2014 roku (k. 153). Faktu wykonywania 

licznych, powyższych czynności, które miały decydować o zasiedzeniu tej służebności, 

takich jak np. przebudowa, rozbudowa, remonty, naprawy, modernizacje, odbudowa linii, 

nie potwierdził w żaden sposób przedstawiony w sprawie materiał dowodowy. W 

szczególności o tego rodzaju aktywności uczestnika nie świadczyły zeznania świadka J. K. 

czy też dowody z dokumentów złożonych do akt niniejszej sprawy.  

    Decydującego znaczenia nie miała także kwestia wykazania przeniesienia posiadania 

pomiędzy uczestnikiem, a jego poprzednikami prawnymi. Odnosząc się jednak do zarzutu 

apelacyjnego należy wskazać, iż z zarządzenia Ministra Przemysłu z 16 stycznia 1989 roku 

(k. 78-80) wynika jedynie, że z dniem 1 stycznia 1989 roku utworzono, w wyniku podziału 

przedsiębiorstwa państwowego „Centralny Okręg Energetyczny", przedsiębiorstwo 

państwowe pod nazwą „Zakład Energetyczny (…)" w W. (…). Zgodnie z § 1 ust. 3 

zarządzenia, Przedsiębiorstwo (…) powstało na bazie zakładu „Zakład Energetyczny 

(…)", jednakże § 2 wyraźnie przewidywał, że nowopowstałemu przedsiębiorstwu 

przydziela się składniki mienia zgodnie z ustaleniami komisji powołanej w trybie 

określonym w § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1988 roku w 

sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach i 

upoważnieniach dla Rady Ministrów (Dz.U. nr 8, poz. 122). Zgodnie z powołanym w 

zarządzeniu przepisem, w razie podziału przedsiębiorstwa do obowiązków organu 

założycielskiego należało m.in. powołanie komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji 

mienia przedsiębiorstwa ulegającego podziałowi oraz w celu dokonania szczegółowego 

podziału składników mienia, jak również zobowiązań i wierzytelności tego 

przedsiębiorstwa między przedsiębiorstwa powstałe w wyniku podziału. 

    Tymczasem jak trafnie zauważył Sąd I instancji - uczestnik nie przedłożył dokumentów 

stanowiących rezultat prac tak powołanej komisji, zatem nie sposób określić czy, kiedy i 



jakie składniki mienia przedsiębiorstwa podlegającego podziałowi zostały przeniesione na 

przedsiębiorstwo państwowe „Zakład Energetyczny (…)" w W.. W szczególności nie 

sposób przyjąć, że powstałe przedsiębiorstwo państwowe rozpoczęło zarządzanie, w 

imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, składnikiem mienia państwowego w postaci 

posiadania służebności przesyłu. Równocześnie uczestnik ani nie wskazał okoliczności w 

jakich miałoby dojść do przeniesienia posiadania służebności ze Skarbu Państwa na 

przedsiębiorstwo państwowe „Zakład Energetyczny (…)" w W., ani tym bardziej nie 

przedłożył żadnych dokumentów potwierdzających tę okoliczność. 

    W efekcie Sąd Rejonowy w Piasecznie prawidłowo przyjął, że uczestnik wykazał 

jedynie przeniesienie ewentualnego posiadania pomiędzy Zakładem Energetycznym (…) 

SA w W. a (…) Dystrybucja sp. z o.o. w W., które nastąpiło z mocy wyraźnego 

postanowienia § 3 ust. 8 umowy z 30 czerwca 2007 roku (k. 93), w którym to wskazano, 

że wydanie przedsiębiorstwa sieciowego w posiadanie nabywcy (…), w tam także 

przeniesienie posiadania służebności polegających na zapewnieniu dostępu do urządzeń 

służących do doprowadzania energii elektrycznej, o nieuregulowanym stanie prawnym, 

nastąpiło w dniu podpisania aktu notarialnego. Nie zmieniało to faktu, że nie wiadomo 

kiedy to Zakład Energetyczny (…) SA w W. miałby rozpocząć wykonywanie posiadania 

służebności. W rezultacie Sąd Rejonowy przyjął, że uczestnik w żaden sposób nie wykazał 

kiedy nastąpiło rozpoczęcie posiadania służebności przez poprzedników prawnych 

uczestnika. Nie sposób zatem ustalić początku biegu terminu zasiedzenia na rzecz tych 

podmiotów bądź uczestnika i również z tego względu zarzut zasiedzenia służebności, 

uznać należało za bezzasadny. 

    Reasumując - za bezzasadne należało podniesione w apelacji zarzuty dotyczące 

naruszenia przez Sąd I instancji przepisów postępowania cywilnego dotyczące 

prawidłowości oceny dowodów (art. 233 § 1 kpc). Dokonana przez niego analiza 

dowodów była w pełni prawidłowa, oparta na regułach logicznego myślenia, zasadzie 

doświadczenia życiowego i właściwego kojarzenia faktów. Z kolei argumentacja 

uczestnika zaprezentowana w tym względzie wskazująca na dowolność owej oceny 

stanowiła jedynie polemikę z argumentacją Sądu. Należy wskazać, iż samo stwierdzenie o 

wadliwości dokonanych ustaleń faktycznych, odwołujące się do stanu faktycznego, który 

w przekonaniu skarżącej odpowiada rzeczywistości, nie jest wystarczające. Konieczne jest 

bowiem wykazanie, że sąd uchybił zasadom logicznego rozumowania lub doświadczenia 



życiowego, gdyż tylko takie uchybienie może być przeciwstawione uprawnieniu sądu do 

dokonywania swobodnej oceny dowodów. Nie jest natomiast wystarczające przekonanie 

strony o innej niż przyjął sąd wadze (doniosłości) poszczególnych dowodów i ich 

odmiennej ocenie niż ocena sądu (podobnie uznał Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 

dnia 19 grudnia 2013 roku, I ACa 868/13, LEX nr 1416146). W realiach niniejszej sprawy 

tego rodzaju okoliczności uczestnik nie wykazał. 

    Wprawdzie obszerna analiza prawna nie została podzielona w całości przez Sąd 

Okręgowy, tym niemniej zaskarżone orzeczenie odpowiadało prawu. W efekcie na 

podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc, apelacja uczestnika podlegała oddaleniu. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności i treść przepisów prawa, Sąd Okręgowy orzekł, 

jak w sentencji.  

 

 

 

 

 

 

 

 


