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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r.

o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 111)

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KODEKS CYWILNY (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.

zm.)

Art. 49.

Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu
elektrycznego oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych gruntu lub
budynku, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub zakładu.

<Art. 49
§ 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu,

energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych
nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

§ 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich
właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do
swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w
umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych
urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.>

KSIĘGA DRUGA

WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE

Tytuł III. PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE

DZIAŁ III. SŁUŻEBNOŚCI

<Rozdział III

Służebność przesyłu

Art. 3051.
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
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nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność
przesyłu).

Art. 3052.
§ 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie

służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń,
o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia
za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. 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.

Art. 3053.
§ 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę

urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.
§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji

przedsiębiorstwa.
§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia

urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z
nieruchomości. Jeżeli byłoby to nadmiernie uciążliwe lub powodowało nadmierne
koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054.
Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.>

Art. 446.

§ 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć
poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty
leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

§ 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może
żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb
poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas
prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać
inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania,
jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne
odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji
życiowej.

<§ 4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią
sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.>
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USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U.

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

CZĘŚĆ PIERWSZA

POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE

Księga druga. POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE

TYTUŁ II. PRZEPISY DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW SPRAW

DZIAŁ III. SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RZECZOWEGO

Rozdział 5. [Ustanowienie drogi koniecznej] <Ustanowienie drogi koniecznej i służebności
przesyłu >

Art. 626.

§ 1. We wniosku o ustanowienie drogi koniecznej należy wskazać właścicieli wszystkich
nieruchomości, przez które mogłaby prowadzić droga, aby nieruchomość
wnioskodawcy miała odpowiedni dostęp do drogi publicznej.

§ 2. Przed wydaniem postanowienia o ustanowieniu drogi koniecznej sąd powinien
przeprowadzić dowód z oględzin nieruchomości, chyba że okoliczności istotne dla
wytyczenia drogi koniecznej są niesporne i niewątpliwe albo że przeprowadzenie
dowodu z innych przyczyn nie jest potrzebne.

<§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio w sprawach o ustanowienie służebności
przesyłu.>

Art. 1000.

§ 1. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają
wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na
nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z
pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.

§ 2. Pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia:

1) prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy;

2) (uchylony);

3) służebność drogi koniecznej oraz służebność ustanowiona w związku z
przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia[.]<;>

<4) służebność przesyłu.>
§ 3. Pozostają również w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie

dokumentu do zbioru albo nie ujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na
trzy dni przed terminem licytacji, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli
przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość
nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania, służebności i praw
dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim
wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia.
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§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się w odniesieniu do ciążących na nieruchomości
spółdzielczych lokatorskich i własnościowych praw do lokalu. Prawa te, z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, przekształcają się
odpowiednio w prawo najmu, w prawo odrębnej własności do lokalu albo we własność
domu jednorodzinnego.

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE (Dz.U. z

2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.)

Art. 7.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie działa przeciwko:

1) prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu,

2) prawu dożywocia,

3) służebnościom ustanowionym na podstawie decyzji właściwego organu administracji
państwowej,

4) służebnościom drogi koniecznej albo ustanowionym w związku z przekroczeniem
granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia[.]<,>

<5) służebnościom przesyłu.>

[Art. 17.

Przez ujawnienie w księdze wieczystej prawo osobiste lub roszczenie uzyskuje skuteczność
względem praw nabytych przez czynność prawną po jego ujawnieniu, z wyjątkiem służebności
drogi koniecznej albo służebności ustanowionej w związku z przekroczeniem granicy przy
wznoszeniu budynku lub innego urządzenia.]

<Art. 17.
Przez ujawnienie w księdze wieczystej prawo osobiste lub roszczenie uzyskuje
skuteczność względem praw nabytych przez czynność prawną po jego ujawnieniu, z
wyjątkiem służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu albo służebności
ustanowionej w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku lub innego
urządzenia.>


