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SEKCJA CZWARTA 

DECYZJA 

Skarga nr 33601/11 
Janusz Zygmunt GIL 

przeciwko Polsce 

Europejski Trybunał Praw Człowieka  (Czwarta Sekcja), zasiadając 7 marca 2017 r. jako 
Komitet w składzie:  
 Nona Tsotsoria, Przewodniczący, 
 Krzysztof Wojtyczek, 
 Marko Bošnjak, sędziowie, 
i Andrea Tamietti, Zastępca Sekretarza Sekcji, 

W oparciu o powyższą skargę wniesioną 10 maja 2011 r.  
Po naradzie wydaje następującą decyzję: 

STAN FAKTYCZNY 

1.  Skarżący, Pan Janusz Zygmunt Gil jest obywatelem Polski, urodził się w 1958 r. i 
zamieszkuje w Sitnie. 

A.  Okoliczności sprawy 

2.  Stan faktyczny sprawy przedstawiony przez skarżącego można podsumować 
następująco. 

 3.  Skarżący jest właścicielem 24-hektarowej nieruchomości w Sitnie, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta o nr ZA1Z/00070325/1. Przedmiotowa nieruchomość jest 
zaklasyfikowana jako grunt rolny i służyła skarżącemu do uprawy różnych roślin 
sezonowych, takich jak buraki i proso. 

4.  Ogólne warunki użytkowania gruntu rolnego w Sitnie określa miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, uchwalony przez Radę Gminy 24 września 2002 r., 
obowiązujący z pewnymi zmianami do chwili obecnej. W zakresie dotyczącym sprawy Plan 
stanowi, że:  

 „…zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy, z wyjątkiem dużych gospodarstw ogrodniczych i 
szklarniowych; istniejące budynki mieszkalne mogą być rozbudowywane i modernizowane, w tym poprzez 
budowę drugiego domu dla członków rodziny w celu poprawy warunków mieszkaniowych; założenie 
napowietrznych i podziemnych sieci i urządzeń jest możliwe…” 

5.  Jak wynika z różnych oficjalnych dokumentów przedstawionych przez skarżącego, 
gazociąg biegnący po przekątnej przez grunt skarżącego w ramach nitki Ukraina-Zamość, 
znajduje się w oficjalnym planie z dnia 4 czerwca 2009 r. opracowanym przez P.M., biegłego 
geodetę. Dokument ten nie został przedłożony Trybunałowi. 

6.  W 2009 r. skarżący odrzucił propozycję wypłaty jednorazowego odszkodowania w 
wysokości 84.000 zł (około 21.000 EUR) za ustanowienie służebności przesyłu, polegającej 
na prawie do założenia i utrzymywania podziemnego gazociągu na części nieruchomości 
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skarżącego, którą złożyła mu KSG (Karpacka Spółka Gazownictwa), państwowa spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością1. Negocjacje rozpoczęły się w roku 2008 lub wcześniej. 

7.  Później, w 2009 r. spółka KSG wszczęła postępowanie sądowe o ustanowienie takiej 
samej służebności przesyłu. Sprawę rozpoznawał Sąd Rejonowy w Zamościu. Sąd krajowy 
przesłuchał wielu świadków i otrzymał dwie opinie specjalistyczne szacujące spadek wartości 
gruntu spowodowany przez gazociąg oraz wysokość słusznego wynagrodzenia 
przysługującego skarżącemu. 

8.  Pierwsza opinia została sporządzona  na zlecenie skarżącego 15 lipca 2009 r. przez 
rzeczoznawcę majątkowego, J.N. Rzeczoznawca ten wycenił słuszne wynagrodzenie na 
kwotę 259.259 zł (około 64.815 EUR). Doszedł on do wniosku, że gazociąg wpłynie na cały 
teren skarżącego, który jest bardzo atrakcyjny i ma duży potencjał rozwojowy. Zauważył, że 
rurociąg podziemny wprawdzie nie wpłynie na zwykłą działalność rolniczą skarżącego, 
niemniej jednak uniemożliwiłby mu założenie ogrodu lub sadu albo zbudowanie szklarni. 
Wskazał również, że teren ten położony jest 10 kilometrów od granic Zamościa i że w 
przyszłości prawdopodobnie zostanie przekwalifikowany i stanie się obszarem mieszkalnym. 
W kalkulacjach rzeczoznawcy uwzględniono następujące elementy: (a) wyliczenie, że 
powierzchnia obciążona służebnością wyniesie 24 hektary; (b) oszacowanie, że maksymalna 
wartość rynkowa jednego hektara ziemi wynosi 22.000 zł (około 5.500 EUR); które to 
oszacowanie zostało dokonane w związku z dwunastoma określonymi sprzedażami 
położonych w okolicy gruntów rolnych oraz gruntów rolnych z dopuszczalnym innym 
przeznaczeniem oraz w związku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 
2002 r. w zakresie, w jakim przeznaczono grunty skarżącego do użytku rolnego i w jakim 
opisał przebieg gazociągu na ukos przez grunty skarżącego, a także inne grunty na tym 
obszarze; i (c) „współczynnik K” równy 1,49 – zgodnie z wyliczeniami rzeczoznawcy. 

9.  Druga opinia została sporządzona 30 listopada 2009 r. przez biegłego sądowego w 
dziedzinie geodezji, J.S. Biegły ten wycenił wysokość słusznego wynagrodzenia na kwotę 
1.500 zł (około 375 EUR). Biegły zauważył, że skarżący nadal może korzystać z obszaru 
poza służebnością w celach rolnych, co jest zgodne z aktualnym użytkowaniem i klasyfikacją 
gruntów. Jego obliczenia uwzględniły następujące elementy: (a) wyliczenie, że powierzchnia 
obciążona służebnością wyniesie 0,470 ha; (b) wyliczenie, że maksymalna wartość rynkowa 
jednego hektara ziemi wynosi 16.710 zł (około 4.180 EUR); obliczenie to zostało dokonane w 
związku z jedenastoma nieokreślonymi sprzedażami gruntów i miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego z 2002 r.; oraz (c) 0,2 maksymalnego domyślnego 
„współczynnika K”. 

10.  Obie kalkulacje przyjęły tę samą metodę obliczeń („Standard V.8.”), która była 
zgodna z „Zasadami określania wartości szkód spowodowanych budową infrastruktury 
podziemnej i naziemnej” wydanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców 
Majątkowych. Zgodnie z tymi zasadami (a konkretnie, z punktem 1.6.5.) słuszne 
wynagrodzenie za istnienie urządzeń przesyłowych należy obliczyć w stosunku do 
zmniejszenia wartości nieruchomości, o ile założenie tych urządzeń spowodowało trwałe 
ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości lub zmieniło obecną funkcję gruntu. 

11. Dnia 16 października 2009 r. skarżący zakwestionował opinię biegłego sądowego, 
argumentując, że biegły zastosował niewłaściwy współczynnik i uznał, że jego grunt ma 
przeznaczenie wyłącznie rolnicze, a nie jest przeznaczony pod zabudowę. W tym celu 
odwołał się do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2002 r., który jego 
zdaniem, wprost zezwalał na ulokowanie szklarni i budowę nowej zabudowy, a zwłaszcza 
drugiego domu dla członków rodziny. Skarżący podniósł także, że biegły nie przedstawił 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Spółka KSG została niedawno przekształcona w PSG (Polska Spółka Gazownictwa) spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością, która jest właścicielem 97% rynku dostaw gazu w Polsce i częścią państwowej spółki 
PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) spółka akcyjna. 
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szczegółów sprzedaży, na podstawie których dokonał oszacowania wartości rynkowej 
jednego hektara gruntu. W szczególności opinia nie była klarowna co do lokalizacji 
nieruchomości ani ich rodzaju. Skarżący następnie wniósł o pozyskanie przez sąd krajowy 
informacji dotyczących sprzedaży nieruchomości podobnych do jego od niezależnej 
państwowej instytucji, Agencji Nieruchomości Rolnych, a także, jeśli okaże się to konieczne, 
od Powiatowego Inspektora Budowlanego. Wreszcie, skarżący wskazał, że biegli sądowi z 
dziedziny geodezji mogą być stronniczy, gdyż jest prawdopodobne, że mają interes w 
uzyskaniu intratnych zleceń od spółki KSG, będącej głównym klientem na rynku wyceny 
gruntów. 

12.  Na rozprawie przeprowadzonej 12 stycznia 2010 r. biegły powołany przez sąd (J.S.) 
udzielił bardziej szczegółowych informacji na temat sprzedaży porównawczych, na których 
oparł swoją opinię. Wyjaśnił również, że z uwagi na brak podobnych służebności w okolicy, 
niemożliwym było wyliczenie współczynnika K, dlatego też należało zastosować domyślny 
współczynnik K. Sąd krajowy nakazał Urzędowi Gminy Sitno udzielić informacji na temat 
aktualnego przeznaczenia gruntów skarżącego w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 

13.  Dnia 2 lutego 2010 r. Sąd Rejonowy w Zamościu ustanowił na rzecz spółki KSG 
wnioskowaną służebność przesyłu i zasądził na rzecz skarżącego wynagrodzenie w 
wysokości 1.500 zł (około 375 EUR) stanowiące odszkodowanie za szkody, w tym za 
obniżenie wartości nieruchomości spowodowane wybudowaniem gazociągu, a także za 
utracone dochody. Określił, że gazociąg będzie przebiegać po przekątnej przez nieruchomość 
skarżącego, przez obszar mierzący 745 metrów długości i 6 metrów szerokości, jak to zostało 
przedstawione w planie z 4 czerwca 2009 (zob. akapit 5 powyżej).  

14.  Sąd krajowy w całości oparł się na opinii biegłego sądowego, wskazując, że zarzut 
skarżącego z 16 grudnia 2009 r. (zob. akapit 11 powyżej) nie zdyskredytował dokładności 
opinii ani profesjonalizmu biegłego. Sąd krajowy nie uwzględnił opinii sporządzonej przez 
rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie skarżącego (zob. akapit 8 powyżej). 

15.  Skarżący wniósł apelację podnosząc, że opinia biegłego J.S. była nieprecyzyjna i 
błędna oraz zażądał wynagrodzenia za ustanowienie służebności w kwocie 259.259 zł. W 
szczególności skarżący wskazał, że wynagrodzenie należało obliczyć za całą powierzchnię 
nieruchomości i że współczynnik K nie powinien był zostać określony w domyślnej 
wysokości. Skarżący zauważył także, że zasądzona kwota wynagrodzenia jest niesłuszna 
biorąc pod uwagę, że w przeszłości spółka KSG zaoferowała mu 84.000 zł za ustanowienie 
służebności (zob. akapit 6 powyżej). Wniósł wreszcie o sporządzenie dodatkowej opinii przez 
innego biegłego sądowego w celu ustalenia, m.in. wartości rynkowej jednego hektara gruntu 
w tej okolicy, a także czy służebność będzie obciążała całość czy tylko część jego 
nieruchomości. 

16.  Na rozprawie 22 kwietnia 2010 r. sąd apelacyjny uzyskał opinię uzupełniającą 
biegłego sądowego J.S. Biegły nie potrafił wyjaśnić, dlaczego opinia jego i J.N. były 
rozbieżne. Stwierdził, że możliwe jest uzyskanie przekwalifikowania gruntu rolnego na grunt 
innej kategorii. Niemniej jednak on dokonywał swoich wyliczeń w oparciu o miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, który obowiązywał w 2009 roku. J.S. zauważył również, 
że ograniczenia w korzystaniu z przedmiotowej nieruchomości po poprowadzeniu rurociągu 
wynikać będą jedynie z faktu, że skarżący nie będzie mógł wznosić budynków ani sadzić 
drzew w strefie służebności. Będzie mógł natomiast korzystać z nieruchomości tak jak 
dotychczas, tj. do uprawy roli. Funkcja gruntu zatem nie uległaby zmianie. Biegły powtórzył 
również, że przy braku odpowiednich danych mógł zastosować jedynie domyślny 
współczynnik K. 

17.  Na tej samej rozprawie sąd apelacyjny oddalił wniosek pełnomocnika skarżącego o 
przeprowadzenie dowodu z opinii innego biegłego, o przesłuchanie skarżącego na 
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okoliczność wysokości wynagrodzeń przyznanych jego sąsiadom w podobnych sprawach, a 
także wniosek o uzyskanie przez sąd kopii umów zawartych przez spółkę KSG z sąsiadami 
skarżącego. Pełnomocnik skarżącego zgłosił formalne zastrzeżenie w związku z oddaleniem 
tych wniosków. 

18.  Dnia 29 kwietnia 2010 r. Sąd Okręgowy w Zamościu oddalił apelację, stwierdzając, że 
opinia sporządzona przez J.N. stanowi niedopuszczalny dowód, gdyż została uzyskana przez 
skarżącego na użytek prywatny i nie skłoniła sądu I instancji do zlecenia sporządzenia 
dodatkowej opinii biegłemu sądowemu. Sąd apelacyjny wyraźnie wskazał, że skarżący nie 
zgłosił żadnych innych wniosków dowodowych. Sąd krajowy zauważył ponadto, że 
okoliczność, iż spółka KSG w trakcie negocjacji zaproponowała skarżącemu wynagrodzenie 
wyższe, nie ma żadnego wpływu na kwotę wynagrodzenia zasądzoną przez sąd. Ta bowiem 
mogła bazować wyłącznie na opinii biegłego sądowego. 

19.  Skarżący złożył skargę kasacyjną od wyroku, między innymi na tej podstawie, że sądy 
oddaliły jego wnioski o nową opinię biegłego. 

20.  Dnia 9 lutego 2011 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi 
kasacyjnej skarżącego uznając, że w sprawie nie występuje żadne istotne zagadnienie  
prawne.   

 

B.  Prawo właściwe i praktyka  

21.  Służebności przesyłu są ograniczonymi prawami rzeczowymi uregulowanymi Ustawą 
z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw –  
„Ustawa nowelizująca z 2008 r.” – która weszła w życie 3 sierpnia 2008 r. Zgodnie z art. 3051 
Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo przesyłowe (które jest właścicielem sieci lub urządzeń 
przesyłowych oraz jest odpowiedzialne za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej lub 
innych mediów na danym obszarze) jest upoważnione do wejścia i do korzystania z cudzej 
nieruchomości w oznaczony sposób w celu korzystania z rur kanalizacyjnych, gazociągu czy 
też sieci przesyłowych się na niej znajdujących. Z kolei właściciel nieruchomości jest 
ograniczony w korzystaniu z tej części swojej nieruchomości, która jest obciążona 
służebnością.    

22.  Stosownie do art. 3052 Kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości i przedsiębiorca 
przesyłowy mogą ustanowić służebność przesyłu umownie lub w postępowaniu sądowym. 
Słuszne wynagrodzenie jest należne od momentu ustanowienia służebności. 

23.  Artykuł 3054 Kodeksu cywilnego stanowi, że do służebności przesyłu stosuje się 
odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.  

24.  Kryteria dla wyliczenia wynagrodzenia przyznanego na podstawie art. 225 Kodeksu 
cywilnego zostały wyłożone przez Sąd Najwyższy w uchwałach z dnia 17 czerwca 2005 r. 
(III CZP 29/05) i 10 lipca 1984 r. (III CZP 20/84) przez składy orzekające odpowiednio w 
liczbie trzech i siedmiu sędziów. Wynagrodzenie musi być współmierne do stopnia ingerencji 
w prawa własności powoda i nie może ostatecznie rażąco przekraczać wartości części gruntu 
obciążonego przez urządzenia przesyłowe. Sąd Najwyższy przyjął w konsekwencji, że jest 
prawdopodobne, iż wynagrodzenie mierzone w skali roku będzie znikome. 

ZARZUTY 

25.  Skarżący odwołał się do art. 6 oraz  art. 13 Konwencji, a także art. 1 Protokołu nr 1 do 
Konwencji. Zasadniczo zarzucił, że na skutek oddalenia jego wniosków dowodowych sądy 



5	  
	  

krajowe orzekły na podstawie błędnej opinii biegłego, przez co przyznały mu 
nieproporcjonalnie niskie wynagrodzenie za ustanowenie służebności przesyłu na rzecz spółki 
prawa handlowego.  

PRAWO 

26.  Skarżący zasadniczo podniósł, że na skutek oddalenia jego wniosków dowodowych 
sądy krajowe orzekły na podstawie błędnej opinii biegłego, przez co przyznały mu 
nieproporcjonalnie niskie wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz 
spółki prawa handlowego. Skarżący wskazał w szczególności, że wartość całej jego 
nieruchomości ulegnie znacznemu obniżeniu w efekcie poprowadzenia gazociągu na ukos 
przez jego nieruchomości. Podniósł także, że ograniczenia w korzystaniu przez niego z 
nieruchomości były nieproporcjonalne, a przyznane mu wynagrodzenie znacznie niższe niż 
zysk ekonomiczny, jaki spółka KSG będzie czerpać z urządzeń. Skarżący odwołał się do art. 
6 oraz  art. 13 Konwencji, a także art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. 

Jako organ odpowiedzialny za kwalifikację prawną stanu faktycznego sprawy, Trybunał 
uważa, że niniejszą skargę należy zbadać jedynie w oparciu o art. 1 Protokołu nr 1 do 
Konwencji (zob. Piekarska i 32 innych skarżących przeciwko Polsce (dec.), nr 8585/13, 
akapit 95, 17.05.2016 r.). Przepis ten stanowi, że: 

„Każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swego mienia. Nikt nie może być 
pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez 
ustawę oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego. 

Powyższe postanowienia nie będą jednak w żaden sposób naruszać prawa państwa do stosowania takich 
ustaw, jakie uzna za konieczne do uregulowania sposobu korzystania z własności zgodnie z interesem 
powszechnym lub w celu zabezpieczenia uiszczania podatków bądź innych należności lub kar 
pieniężnych.” 

27.  Trybunał stwierdził, że w sprawie Piekarska (cytowana powyżej, akapity 94-107) miał 
już do czynienia z podobnym zarzutem, a mianowicie, że kwota przyznana właścicielowi 
przez sąd krajowy była nieproporcjonalnie niska biorąc pod uwagę publiczny charakter 
służebności, którą musiał znosić oraz fakt, że przedsiębiorstwo przesyłowe było spółką 
państwową i czerpało zyski z ograniczeń na prywatnej nieruchomości.   

28.  Przedmiotowa sprawa dotyczyła gruntu rolnego o nieokreślonej wielkości, który w 
chwili nabycia przez jednego z wnioskodawców, był już obciążony istnieniem napowietrznej 
linii energetycznej z licznymi słupami energetycznymi. W tym przypadku sąd krajowy w 
2015 r. przyznał skarżącemu 41 zł (około 10 EUR) tytułem wynagrodzenia za bezumowne 
korzystanie z gruntu przez okres siedmiu lat przez przedsiębiorstwo energetyczne. Kwota ta 
była zgodna z obliczeniami przedstawionymi przez biegłego sądowego i kryteriami 
ustalonymi przez Sąd Najwyższy. Trybunał zbadał stosowną część tamtej skargi w oparciu o 
art. 1 akapit 2 Protokołu nr 1, umożliwiający Umawiającym się Państwom uregulowanie 
sposobu korzystania z własności zgodnie z interesem powszechnym. Trybunał uznał skargę 
za oczywiście bezzasadną, wskazując, że zaskarżona decyzja sądu krajowego nie była 
arbitralna lub w inny sposób niesprawiedliwa oraz że wynagrodzenie przyznane skarżącemu, 
którego kwota była zgodna z obliczeniami biegłego wyznaczonego przez sąd, było 
proporcjonalne do stopnia ingerencji w prawo własności skrzącego. Trybunał nie znalazł też 
żadnych oznak, aby reżim prawny dotyczący własności skarżącego stanowił dla niego 
nieproporcjonalne i nadmierne obciążenie. Wnioski Trybunału zostały oparte na 
następujących motywach: a) w momencie nabycia przez skarżącego przedmiotowe 
nieruchomości były już obciążone istnieniem urządzeń przesyłowych, a skarżący wiedział 
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albo powinien był wiedzieć o reżimie prawnym ich dotyczącym; (b) powierzchnia zajmowana 
przez przedmiotowe urządzenia wydawała się raczej nieznaczna, a obecność strefy ochronnej 
nie stanowiła istotnej przeszkody w sprzedaży lub użytkowaniu gruntów w celach 
mieszkaniowych lub rolniczych; nic nie wskazywało również na to, żeby reżim prawny 
dotyczący nieruchomości skarżącego pociągał za sobą rzeczywiste straty finansowe, które 
wykraczałyby poza przyznane mu już wynagrodzenie; c) zgodnie z obowiązującym prawem 
właściciel urządzeń przesyłowych był zobowiązany do ograniczenia do minimum wszelkiej 
ingerencji w korzystanie przez skarżącego z jego własności, a skarżący był uprawniony do 
żądania odszkodowania w przypadku, gdyby jakakolwiek szkoda wynikła z utrzymania 
urządzeń; (d) sprawa skarżącego była rozpoznawana merytorycznie przez dwie instancje 
sądów krajowych w postępowaniu w pełni kontradyktoryjnym (zob. Piekarska, cytowany 
powyżej, akapity 94-107). 

29. Trybunał w pierwszej kolejności wskazuje, że odmiennie niż w przypadku skarżącego 
w cytowanej powyżej sprawie Piekarska, w niniejszej sprawie skarżący nabył swoją 
nieruchomość wolną od jakichkolwiek uciążliwych urządzeń przesyłowych. Niemniej jednak 
trzeba zauważyć, że możliwość posadowienia sieci przesyłowych na terenach rolnych w 
Sitnie została przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z 2002 
r., a ten konkretny gazociąg, który biegnie ukośnie przez grunt skarżącego, został 
przedstawiony w prawnie wiążącym planie z 2009 r. Skarżący nie sugerował, że nie był 
świadom planów gminy dotyczących zbudowania sieci przesyłowej na swoim terenie lub że 
nie miał czasu zareagować na tę nową sytuację. W tym kontekście należy zauważyć, że już w 
2008 r. skarżący negocjował umowę o służebność przesyłu ze spółką KSG (zob. akapit 6 
powyżej). 

30.  Po drugie, powierzchnia obszaru, który miał zostać zajęty na podziemny gazociąg i 
sferę ochronną jest pasem mierzącym 745 metrów długości i 6 metrów szerokości (zob. akapit 
13 powyżej). Choć powierzchnia ta sama w sobie nie może zostać uznana za nieznaczną, 
zgodnie z obliczeniami Trybunału stanowi jedynie około 1.875 % nieruchomości skarżącego. 
Co więcej, pomimo że przedmiotowe urządzenia podzielą po przekątnej nieruchomość 
skarżącego na dwie części (zob. akapit 5 powyżej), co zrozumiałe przysparzając mu tym 
samym pewnych trudności, wciąż pozostaną mu dwie duże i mniej więcej równe części 
gruntu, o powierzchni – zgodnie z wyliczeniami Trybunału – około 11-12 hektarów każda. 

31.  Po trzecie, Trybunał stwierdził, że podziemny rurociąg nie będzie stanowił znaczącej 
przeszkody w sprzedaży lub użytkowaniu gruntu w celach rolniczych zgodnie z jego 
obecnym przeznaczeniem i wykorzystaniem. Nic nie wskazuje również na to, aby reżim 
prawny dotyczący nieruchomości skarżącego miał pociągać za sobą rzeczywiste straty 
finansowe wykraczające poza zasądzone mu wynagrodzenie. W tym celu należy zauważyć, że 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2002 r. wyraźnie klasyfikuje 
nieruchomość skarżącego jako grunty rolne (zob. akapit 3 i 4 powyżej), pozostawiając 
właścicielowi wybór między różnymi rodzajami rolnictwa, które rzeczywiście obejmuje 
założenie ogrodu czy sadu albo budowę szklarni. Przedmiotowe urządzenia do przesyłu gazu 
normalnie nie wpłynęłyby na obecny rodzaj działalności rolniczej skarżącego, a mianowicie 
na wykorzystanie ziemi jako pole na buraki, proso lub temu podobne uprawy. Z drugiej 
strony, rzeczywiście zawadzałyby, gdyby skarżący, tak jak twierdzi w skardze, zdecydował 
się przejść na rolnictwo szklarniowe. Nawet wtedy byłaby to jednak tylko minimalna 
przeszkoda, ponieważ prowadziłaby do braku możliwości ulokowania szklarni bezpośrednio 
w pasie ochronnym o szerokości 6 metrów albo niemożności zablokowania dostępu do 
urządzeń KSG (zob. akapit 21 powyżej). Stosownie do obliczeń Trybunału wynika z 
powyższego, że skarżący może w nieograniczony sposób używać około 98 % swojego gruntu 
z przeznaczeniem na dowolny rodzaj rolnictwa, jaki chciałby rozwijać w przyszłości. Tę samą 
argumentację można zastosować co do twierdzeń skarżącego, że gazociąg utrudni mu budowę 
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drugiego domu dla swojej rodziny. W okolicznościach niniejszej sprawy, jest wątpliwym, że 
stosowny przepis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2002 r., 
pozwalający na rozbudowę istniejących budynków mieszkalnych, znajdzie zastosowanie w 
sytuacji skarżącego. Na podstawie materiałów niniejszej sprawy nie wydaje się w 
szczególności, aby skarżący miał swój główny dom i zabudowania na nieruchomości, która 
ma być przedmiotem służebności. 

32.  Ponadto, przekwalifikowanie gruntu rolnego skarżącego w grunty mieszkalne, 
stanowiło w tamtym czasie możliwość czysto teoretyczną i jako taka nie mogła być wzięta 
pod uwagę przy oszacowywaniu wysokości wynagrodzenia. 

33.  Po czwarte Trybunał zauważył, że tak jak w sprawie Piekarska, obowiązujące prawo 
chroni skarżącego w przypadku, gdyby jakakolwiek szkoda wynikła w wyniku posadowienia 
i utrzymywania gazociągu. Właściciel urządzeń przesyłowych jest zobowiązany do 
ograniczenia do minimum wszelkiej ingerencji w korzystanie przez skarżącego z jego 
nieruchomości. 

34. Wreszcie, sprawa skarżącego była rozpoznana merytorycznie przez dwie instancje 
sądów krajowych w postępowaniach w pełni kontradyktoryjnych. Decyzja, ile pieniędzy 
należy zasądzić za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz spółki KSG oparta była na 
opinii niezależnego biegłego sądowego, który zastosował zasady standardowe określone 
przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (zob. akapit 10 
powyżej). Po zakwestionowaniu przez skarżącego opinii, sądy krajowe dwukrotnie uzyskały 
od biegłego dodatkowe informacje (zob. akapity 12 i 16 powyżej), aby ostatecznie obalić 
zarzuty skarżącego dotyczące nieznanych sprzedaży porównawczych lub błędnego 
„współczynnika K” bez konieczności pozyskiwania kolejnej opinii od nowego biegłego. Sąd 
pierwszej instancji nakazał Urzędowi Gminy Sitno dostarczyć informacje na temat aktualnego 
przeznaczenia nieruchomości skarżącego w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego (zob. akapit 12 powyżej). Należy zauważyć, że rażąca rozbieżność w 
obliczeniach biegłego sądowego oraz rzeczoznawcy majątkowego zatrudnionego przez 
skarżącego wynikała nie tyle z oszacowania średniej ceny rynkowej jednego hektara gruntu 
(22 000 zł vs 16 710 zł), ale głównie z faktu, że spadek wartości gruntu obliczono w 
odniesieniu do powierzchni 24 hektarów albo 0,4470 hektara. W tej kwestii Trybunał może 
tylko powtórzyć swoje uwagi z akapitów 30 i 31 powyżej, że skarżący jest nadal uprawniony 
do niezakłóconego korzystania z ogromnej większości swojej nieruchomości. Wreszcie, 
wydaje się, że całkowite wynagrodzenie przyznane skarżącemu odpowiada wynagrodzeniom 
zwykle przyznawanym w postępowaniach o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z 
nieruchomości przez przedsiębiorstwo energetyczne (por. z Piekarska, cyt. powyżej, akapit 
17). 

35. W świetle powyższych rozważań Trybunał uważa, że uzyskano „sprawiedliwą 
równowagę” między wymaganiami powszechnego interesu społeczności (dostęp do mediów 
w całym kraju) a wymogami ochrony podstawowych praw własności skarżącego.  

36.  W rezultacie skarga jest w sposób oczywisty bezzasadna i należy ją odrzucić na 
podstawie przepisów art. 35 §§ 3 (a) i 4 Konwencji. 

 

Z powyższych względów Trybunał jednomyślnie, 

Odrzuca skargę jako niedopuszczalną. 

Sporządzono w języku angielskim oraz powiadomiono na piśmie 30 marca 2017 r.   
 

Andrea Tamietti          Nona Tsotsoria 
Zastępca Sekretarza       Przewodniczący 


