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Nierzadko w toku sporządzania 
planów zagospodarowania nierucho-
mości okazuje się, że zakupioną nie-
ruchomość dzieli od drogi publicz-
nej wąska działka, biegnąca wzdłuż 
nieruchomości, należąca przykła-
dowo do gminy. Wówczas, w celu 
uzyskania najpewniejszego, trwa-
łego i zgodnego z prawem dostępu 
do drogi inwestorowi pozostają wła-
ściwie dwa rozwiązania: wykupić 
przedmiotową działkę albo dopro-
wadzić do ustanowienia na nieru-
chomości sąsiedniej odpowiedniej 
służebności przejazdu i przechodu. 
Wykup działki nie zawsze jest moż-
liwy. Ponadto właściciel działki, 
jeżeli nie będzie przychylny reali-
zacji inwestycji, może zaoferować 
zawarcie umowy ustanawiającej słu-
żebność przejazdu i przechodu na 
warunkach, które będą nie do zaak-
ceptowania dla inwestora. Wówczas, 
dostęp do drogi koniecznej może 
zostać zagwarantowany poprzez 
ustanowienie tzw. służebności drogi 
koniecznej.

Możliwość ustanowienia służeb-
ności drogi koniecznej przełamuje 
zasadę, że właściciel może w spo-
sób nieograniczony korzystać ze 
swojej własności. Art. 140 Kodeksu 
cywilnego (k.c.) wskazuje na treść 
prawa własności, wyrażając zasadę 
pełnego władztwa właściciela nad 
rzeczą, przewidując jednak możli-
wość jego ograniczenia przez prze-
pisy szczególne. Wskazuje się, iż jed-
nym z tych przepisów jest art. 145 
k.c., mówiący o możliwości ustano-
wienia służebności drogi koniecz-
nej przez grunt sąsiadujący z nie-
ruchomością nieposiadającą odpo-

wiedniego dostępu do drogi publicz-
nej. Służebność drogi koniecznej 
wiąże się bowiem z koniecznością 
zrezygnowania przez właściciela 
nieruchomości obciążonej z możli-
wości nieograniczonego korzystania 
z przedmiotu swojej własności. Od 
momentu ustanowienia służebności 
będzie on musiał się powstrzymy-
wać od pełnego wykonywania swo-
ich uprawnień właścicielskich na 
terenie nieruchomości, gdzie został 
wyznaczony przebieg drogi koniecz-
nej. Ustanowienie służebności drogi 
koniecznej jest uzasadnione w przy-
padku, kiedy ułatwienie lub umożli-
wienie korzystania z nieruchomości 
przyniesie więcej korzyści dla wła-
ściciela nieruchomości władnącej 
niż uszczerbku dla właściciela nie-
ruchomości obciążonej.

Warto podkreślić, że służebność 
drogi koniecznej ustanawia się nie 
tylko w sytuacji, gdy nie ma dostępu 
z nieruchomości do drogi publicznej 
w ogóle, ale również, gdy ów dostęp 
jest nieodpowiedni. Drogą publiczną 
jest droga zaliczona na podstawie 
ustawy z 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych do jednej z kate-
gorii dróg, z której może korzystać 
każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, 
z ograniczeniami i wyjątkami okre-
ślonymi w tej ustawie oraz przez 
inne przepisy szczególne. Podkreśla 
się, że „odpowiedniość” dostępu do 
drogi publicznej oznacza łączność 
umożliwiającą normalne, gospodar-
cze korzystanie z nieruchomości. 
Ponadto, przy dokonywaniu oceny 
„odpowiedniości” dostępu do drogi 
należy brać pod uwagę „odpowied-
niość” tego dostępu ze względu na 

rodzaj inwestycji planowanej na 
nieruchomości. Zatem w każdym 
przypadku należy odnieść się do 
rodzaju inwestycji, jaka będzie pro-
wadzona na nieruchomości, której 
brakuje dostępu do drogi publicznej. 
Wiadomo, że zupełnie inna będzie 
„odpowiedniość” dostępu do drogi 
publicznej w przypadku nierucho-
mości, na której projektowany jest 
wielkopowierzchniowy obiekt han-
dlowy oraz zupełnie inna w przy-
padku planowanej inwestycji miesz-
kaniowej. Niektórzy autorzy stoją na 
stanowisku, że wystarczy, że droga 
jest zbyt wąska, bardzo okrężna 
albo przebiega po bardzo trudnym 
terenie. Sąd Najwyższy ponadto 
wskazał, że ustanowienie służebno-
ści drogi koniecznej będzie również 
uzasadnione, jeżeli wyjazd z nie-
ruchomości przylegającej do drogi 
publicznej stwarza niebezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym.

Istnieje kilka sposobów ustano-
wienia służebności drogi koniecz-
nej: poprzez umowę stron, orze-
czenie sądowe, zasiedzenie (tylko 
w odniesieniu do służebności grun-
towej) oraz w drodze decyzji admi-
nistracyjnej.

Strony mają całkowitą dowolność 
w przypadku umownego ustalenia 
treści służebności drogi koniecznej. 
Można postanowić czy będzie ona 
miała charakter odpłatny, gruntowy, 
kto będzie miał obowiązek utrzymy-
wania jej w należytym stanie tech-
nicznym. Jeżeli właściciel nierucho-
mości służebnej oraz nieruchomości 
władnącej porozumieją się co do 
sposobu przeprowadzenia drogi 
koniecznej, jej wielkości i przykła-
dowo częstotliwości używania okre-
ślonego rodzaju środkami trans-
portu, powinni zawrzeć umowę 
przed notariuszem. Wzmocnieniem 
umowy będzie wpisanie uzgodnio-
nej między stronami służebności do 
księgi wieczystej, która jednak ist-
nieje od dnia podpisania umowy.

Ponadto, jeżeli zainteresowani 
nie osiągną porozumienia, istnieje 
możliwość złożenia do sądu rejo-
nowego właściwego ze względu na 
położenie nieruchomości wniosku 
o ustanowienie służebności drogi 
koniecznej. Wtedy sąd w trybie 
postępowania nieprocesowego, jeżeli 

Służebność drogi koniecznej
Zapewnienie odpowiedniego dostępu do drogi publicznej z nieruchomo-

ści, na której planowana jest inwestycja jest zagadnieniem znacząco wpły-
wającym na powodzenie jej realizacji. Jednakże nie każda nieruchomość 
posiada dostęp do drogi, a jeszcze częściej istniejący dostęp jest niewystar-
czający.
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uzna to za uzasadnione, może wydać 
orzeczenie w przedmiocie ustano-
wienia drogi koniecznej. Składając 
wniosek o wszczęcie postępowania 
zainteresowany powinien zapro-
ponować przebieg i treść służebno-
ści drogi koniecznej, jaka ma zostać 
ustanowiona w formie załącznika 
graficznego. Powinien również 
zaproponować wysokość wynagro-
dzenia za ustanowienie takiej słu-
żebności. Warto również szczegó-
łowo uzasadnić wniosek, wykazując 
niezbędność ustanowienia służeb-
ności dla prawidłowego korzystania 
z nieruchomości ze względu na jej 
przyszłe czy obecne przeznaczenie, 
jak i powołać wszelkie okoliczno-
ści faktyczne sprawy, w szczególno-
ści wykazać, dlaczego nie ma moż-
liwości polubownego rozwiązania 
powyższej kwestii. Sąd jednak nie 
będzie związany żądaniami właści-
ciela nieruchomości pozbawionego 
dostępu do drogi. Zadaniem sądu 
jest zadbanie o to, by przeprowadze-
nie drogi koniecznej nastąpiło z naj-
mniejszym obciążeniem gruntów, 
przez które droga ma prowadzić 
oraz aby uwzględniało interes spo-
łeczno-gospodarczy. Sąd powinien 
zasądzić wynagrodzenie w opar-
ciu o ceny rynkowe za ustanowienie 
drogi koniecznej. W jednym ze swo-
ich orzeczeń, Sąd Najwyższy orzekł, 
że wynagrodzenie przysługuje wła-
ścicielowi nieruchomości służebnej 
nawet jeżeli nie poniósł on z tego 
tytułu żadnej szkody.

Ustanowienie służebności drogi 
koniecznej może również nastą-
pić w drodze decyzji administracyj-
nej – przykładowo decyzji wywłasz-
czeniowej. Jeżeli bowiem zacho-
dzi konieczność zapobieżenia nie-
dogodnościom, które mogą dotknąć 
właścicieli albo użytkowników wie-
czystych nieruchomości sąsiednich 
wskutek wywłaszczenia lub innego 
niż dotychczas zagospodarowania 
wywłaszczonej nieruchomości, usta-
nowienie służebności drogi koniecz-
nej może być niezbędne.

Ustanowienie służebności drogi 
koniecznej jest odpłatne. W litera-
turze podkreśla się, że wysokość 
wynagrodzenia powinna odpowia-
dać kwocie korzyści, jakie utracił 
właściciel nieruchomości obciążo-

nej w związku z tym, że nie będzie 
mógł w pełnym wymiarze wykony-
wać swoich uprawnień właściciel-
skich. W przypadku ustanawiania 
drogi koniecznej w postępowaniu 
sądowym, sąd powinien z urzędu 
zasądzić od właściciela nierucho-
mości władnącej wynagrodzenie 
na rzecz właściciela nieruchomości 
obciążonej. W kosztach urządzenia 
drogi koniecznej powinien partycy-
pować zarówno właściciel nierucho-
mości obciążonej, jak i nieruchomo-
ści władnącej.

Prawidłowy dostęp do drogi 
publicznej ma doniosłe znaczenie 
gospodarcze dla każdej nierucho-
mości. Dlatego też, warto pamiętać 
o możliwości ochrony swoich intere-
sów poprzez złożenie do sądu wnio-
sku o ustanowienie służebności 
drogi koniecznej, w przypadku gdy 
jakiekolwiek rozmowy z właścicie-
lem nieruchomości sąsiedniej, co do 
ustanowienia służebności przejazdu 
i przechodu nie przyniosły oczeki-
wanego rezultatu.
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Occasionally, during the prepara-
tion of a planned real estate invest-
ment, it becomes clear that the subject 
parcel of land and the nearest public 
road are separated by a narrow strip 
of land owned by a third party, such 
as the local municipality. In such 
circumstances, in order to secure 
long-term access to the public road, 
the investor will have two options: 
(i) to purchase the strip of land sepa-
rating the planned investment from 
the public road; or (ii) to seek the 
creation of an easement of passage 
across the third party lot. The 
former option is not always possible. 
Additionally, if the adjacent owner 
does not readily support the planned 
investment, he may very well offer 
to establish an easement of passage, 
however, on terms and conditions 
unacceptable to the investor. In such 
circumstances, the solution may be 
to secure access by creation of an 
easement by “necessity”. 

An easement by necessity is an 
exception to the general principle 
of a landowner’s right to the unre-
stricted use of his or her real prop-
erty. Art. 140 of the Polish Civil 
Code (“Code”) refers to the right 
of a property owner to exercise full 
control over his or her real prop-
erty; however, such right may be 
limited in specific circumstances. 
Art. 145 of the Code provides one 
such exception by permitting the 
creation of an easement by neces-
sity across an owner’s real prop-
erty (“Servient Property”) in order 
to provide the occupant of a “land-
locked” lot (“Dominant Property”) 
to have public road access. As such 
the owner of the Servient Property 
would be subject to a limitation of 

his full ownership rights over his 
own property in order to grant the 
Dominant Property owner with an 
easement by necessity. Once an ease-
ment by necessity is established, the 
owner of the Servient Property will 
be estopped from exercising his full 
ownership rights with respect to the 
area of his property on which the 
easement is located. Creation of an 
easement using such legal mecha-
nism is justified in the event the 
benefit to the Dominant Property 
outweighs the loss to the owner of 
the Servient Property. 

Attention should be paid to the 
fact that creation of an easement by 
necessity may only be imposed upon 
the Servient Property if the Dominant 
Property has no other alternative 
means of access to a public road. 
A public road is classified pursuant 
to the Public Road Act of �1 March 
1985 as a road that can be used 
by anyone in accordance with its 
intended use, subject to the restric-
tions and exceptions specified therein 
and in other specific regulations. The 
regulations define the meaning of 
“adequate” with respect to public-
road access as ensuring normal, day-
to-day practical use of the property. 
Furthermore, in assessing whether 
road access is in fact “adequate”, 
consideration should be given to 
the scope and type of the invest-
ment planned to be located on the 
Dominant Property. According to the 
above, the type and size of a planned 
development to be located on the 
Dominant Property should be taken 
into account in determining whether 
to establish an easement by neces-
sity. As such, “adequate” public-
road access will vary depending on 

the size and nature of the planned 
investment, such as a large retail 
shopping mall versus a residential 
development. Some experts are of 
the opinion that the establishment 
of an easement by necessity is also 
justified if the existing public road 
access is too narrow, meandering or 
otherwise crosses over very difficult 
terrain. Furthermore, the Supreme 
Court has previously ruled that an 
easement by necessity is also justi-
fied if the existing point of access to 
a public road creates a road hazard. 

An easement by necessity may 
be established by one of several 
methods: mutual agreement, court 
decision, adverse possession (in the 
case of a ground easement) or admin-
istrative decision.

If an easement by necessity is 
established by mutual agreement, the 
parties are free to specify the terms of 
such easement. In this case an ease-
ment may be created in exchange 
for remuneration, and with respect 
to a ground easement responsibility 
for the physical maintenance of the 
right of way may be assigned to one 
or both parties. If the owner of the 
Servient Property and the owner of 
the Dominant Property mutually 
agree as to the localization of the ease-
ment, as to its size and, for example, 
the frequency of use by a specific 
type of transport (for instance 
delivery trucks), the resulting agree-
ment should be executed in the pres-
ence of a public notary. The validity 
of the easement will be given added 
strength by recording the easement 
in the real property’s land and mort-
gage register. 

In the event the parties are 
unable to reach agreement, a motion 
to create an easement by necessity 
may be submitted to the local court 
with geographic jurisdiction over the 
real property. If the court deems the 
motion to be justified it may issue 
a decision to grant creation of the 
easement without conducting liti-
gious proceedings. The petitioner 
seeking creation of the easement 
may propose the exact location of the 
access road, along with the scope of 
the easement, by attaching a visual 
appendix to the motion. The peti-
tioner may also propose the amount 

Easement by necessity
Ensuring a planned investment will have adequate public-road access is 

critical to the success of any real estate investment. Yet, not every property 
has road access, or as often happens, the existing access is insufficient. 
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of remuneration he or she is willing 
to pay to the owner of the Servient 
Property for creation of the ease-
ment. The motion should contain 
a detailed justification for crea-
tion of an easement by necessity, 
highlighting the need to secure the 
future proper use of the Dominant 
Property, indicating the lack of any 
alternative access to the public road, 
and including all necessary facts 
surrounding the matter – specifically 
if the parties have not been able to 
reach a mutually acceptable agree-
ment. The demand to create an ease-
ment by necessity, however, is not 
binding on the court. The court will 
only agree to establish an easement 
by necessity in such manner as to 
minimize the impact on the Servient 
Property and taking into account 
any social and economic interests. 
The amount of remuneration to be 
paid by the owner of the Dominant 
Property to the owner of the Servient 
Property will be decided by the court, 
and such amount should be based 
upon market price. The Supreme 
Court, in an earlier ruling, held that 

the owner of the Servient Property is 
entitled to remuneration even if crea-
tion of the easement by necessity did 
not result in any loss. 

An easement by necessity may 
also be established by an adminis-
trative decision – for example, an 
expropriation decision. Creation 
of an easement may be justified in 
order to prevent any inconvenience 
to the occupants of adjoining prop-
erty resulting from expropriation or 
change in development of the expro-
priated property. 

An easement by necessity is 
established in exchange for payment 
of remuneration. Legal commentary 
points out that the amount of remu-
neration should correspond to the 
value of the benefit lost by the owner 
of the Servient Property due to the 
fact that he or she will not be able 
to fully exercise his or her owner-
ship rights. In the case of an ease-
ment by necessity created by judicial 
decree the court should ex officio 
require the owner of the Dominant 
Property to compensate the owner of 
the Servient Property. 

Adequate public-road access has 
the utmost practical significance to 
every parcel of real property. As such 
one should keep in mind his or her 
right to seek court intervention to 
establish an easement by necessity 
if negotiations with the owner of the 
Servient Property prove futile. 
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