
Sierpieñ 2008Nowelizacja Kodeksu cywilnego

Dnia 3 sierpnia 2008 roku wesz³a w ¿ycie
nowelizacja Kodeksu cywilnego (KC), która 
uregulowa³a status tzw. urz¹dzeñ przesy³owych 
oraz wzbogaci³a KC o dwie wa¿ne instytucje: 
s³u¿ebnoœæ przesy³u oraz zadoœæuczynienie 
pieniê¿ne za doznan¹ krzywdê dla najbli¿szych 
cz³onków rodziny zmar³ego (Ustawa z dnia 
30 maja 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks 
cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 
nr 116 poz. 731).

Urz¹dzenia przesy³owe 

Nowelizacja zakoñczy kontrowersje w orzecznicznictwie, 
powsta³e wokó³ pojêcia urz¹dzeñ przesy³owych 
(sieciowych) stanowi¹c, i¿ urz¹dzenia s³u¿¹ce do 
doprowadzania lub odprowadzania p³ynów, pary, 
gazu, energii elektrycznej oraz inne urz¹dzenia 
podobne, nie nale¿¹ do czêœci sk³adowych 
nieruchomoœci, je¿eli wchodz¹ w sk³ad 
przedsiêbiorstwa.

S³u¿ebnoœæ przesy³u

Nowelizacja wprowadza now¹ regulacjê dotycz¹c¹ 
s³u¿ebnoœci przesy³u. Ma ona istotne znaczenie 
zarówno dla przedsiêbiorstw przesy³owych, 
jak i w³aœcicieli nieruchomoœci, przez które zosta³y 
one przeprowadzone. Wed³ug nowych przepisów 
nieruchomoœæ mo¿na obci¹¿yæ, na rzecz 
przedsiêbiorcy, który zamierza wybudowaæ lub 
którego w³asnoœæ stanowi¹ urz¹dzenia s³u¿¹ce 
do doprowadzania lub odprowadzania p³ynów, 
pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne 
urz¹dzenia podobne, prawem polegaj¹cym na tym, 
¿e przedsiêbiorca mo¿e korzystaæ w oznaczonym 
zakresie z nieruchomoœci obci¹¿onej, zgodnie 
z przeznaczeniem tych urz¹dzeñ.

Cechy s³u¿ebnoœci przesy³u:
ustanowiona na rzecz przedsiêbiorcy,
na podstawie umowy miêdzy w³aœcicielem 

    nieruchomoœci a przedsiêbiorc¹,
mo¿e byæ zastosowana do stanów faktycznych, 

    w których urz¹dzenia przesy³owe ju¿ istniej¹, 
    ale równie¿ do przysz³ych planów budowy takich 
    urz¹dzeñ,

przechodzi na nabywcê przedsiêbiorstwa lub 
    nabywcê urz¹dzeñ,

wygasa najpóŸniej wraz z zakoñczeniem likwidacji 
    przedsiêbiorstwa,

stosuje siê do niej odpowiednio przepisy 
    o s³u¿ebnoœciach gruntowych.
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W przypadku odmowy zawarcia umowy 
o ustanowienie s³u¿ebnoœci przesy³u (gdy jest 
ona konieczna dla w³aœciwego korzystania z urz¹dzeñ):

przez w³aœciciela nieruchomoœci – przedsiêbiorca 
    mo¿e ¿¹daæ jej ustanowienia za odpowiednim 
    wynagrodzeniem,

przez przedsiêbiorcê – w³aœciciel nieruchomoœci 
    mo¿e ¿¹daæ odpowiedniego wynagrodzenia 
    w zamian za ustanowienie s³u¿ebnoœci przesy³u.

Nowela przewiduje:
odpowiedni¹ nowelizacjê Kodeksu postêpowania 

    cywilnego (przepisy dotycz¹ce trybu postêpowania 
    w sprawach o ustanowienie s³u¿ebnoœci drogi 
    koniecznej bêd¹ odpowiednio stosowane w sprawach 
    o ustanowienie s³u¿ebnoœci przesy³u; w trybie 
    nieprocesowym),

zmiany w ustawie o ksiêgach wieczystych i hipotece, 
zmiany w Prawie upad³oœciowym i naprawczym.

Zadoœæuczynienie

Nowelizacja przewiduje rozszerzenie regulacji 
artyku³u 446 KC poprzez dodanie par. 4 
stanowi¹cego, i¿ s¹d mo¿e tak¿e przyznaæ 
najbli¿szym cz³onkom rodziny zmar³ego 
odpowiedni¹ sumê tytu³em zadoœæuczynienia 
pieniê¿nego za doznan¹ krzywdê.

Mo¿na spodziewaæ siê, i¿ dziêki tej zmianie 
– przyk³adowo – najbli¿si pacjenta zmar³ego w szpitalu 
z powodu b³êdów medycznych, zaka¿eñ b¹dŸ zara¿eñ 
czy te¿ najbli¿si ofiar œmiertelnych wypadków 
komunikacyjnych, bêd¹ mogli otrzymywaæ stosown¹ 
rekompensatê finansow¹.
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