
Trzy czy dziesięć lat?  

  

   

To, ile wynosi termin przedawnienia roszczeń gminy przeciwko przedsiębiorcy przesyłowemu 

w kontekście zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie  z nieruchomości gminnych, 

zależy od rodzaju prowadzonej działalności.   

  

Co do zasady, roszczenia o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania 

z nieruchomości przedawniają się w terminie dziesięcioletnim (art. 118 Kodeks cywilny). 

Szczególny przypadek, wykraczający jednak poza ramy niniejszej publikacji, dotyczy sytuacji, 

w której doszło do zwrotu rzeczy używanej bez tytułu prawnego (czyli usunięcia 

z nieruchomości urządzeń przesyłowych) – wówczas takie roszczenie przedawnia się po roku 

od dnia zwrotu rzeczy (art. 299 k.c.).  

  

Artykuł 118 kc. przewiduje dwa wyjątki od tej zasady, a mianowicie wyróżnione przedmiotowo 

– roszczenia okresowe oraz roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

które przedawniają się z okresem lat trzech. Obecnie dominuje pogląd, że roszczenie 

o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy nie jest roszczeniem o świadczenie okresowe. 

Niedawno pojawiły się jednak poglądy na nowo otwierające dyskusję na temat charakteru tego 

świadczenia1. Wykazanie okresowego charakteru roszczenia oznaczałoby, że termin jego 

przedawnienia wynosi trzy lata.  

  

W ostatnim czasie w orzecznictwie został zaprezentowany pogląd, zgodnie z którym jeśli 

sprawa o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania  z nieruchomości 

wchodzącej w skład zasobu gminy jest związana z prowadzoną przez nią działalnością 

gospodarczą, to do roszczeń z tego tytułu ma zastosowanie trzyletni termin przedawnienia 

przewidziany w art. 118 in fine k.c. Pogląd ten po raz pierwszy został wyrażony przez Sąd 

Najwyższy w wyroku z dnia 5 stycznia 2011 roku (III CSK 72/10, LEGALIS nr 417544), 

a następnie powtórzony w orzeczeniach sądów powszechnych (zob, wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Krakowie Z 7 lutego 2013 r., sygn. akt I ACa 1333/12, LEGALIS nr 736451, 

wyrok Sądu Apelacyjnego  w Warszawie z 23 stycznia 2013 r., sygn. akt I ACa 772/12, 

LEGALIS nr 735102).  

  

Sądowe rozważania  

 

Prezentując powyższy pogląd sądy powołały się przede wszystkim na utrwalone  

w orzecznictwie Sądu Najwyższego stanowisko, zgodnie z którym do kwalifikacji roszczenia 

jako związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej  w rozumieniu art. 118 kc., nie ma 

znaczenia prawny tego zdarzenia. Zatem może ono być czynnością prawną, czynem 

niedozwolonym lub jakimkolwiek innym zdarzeniem, nie wyłączając bezpodstawnego 

wzbogacenia, czy korzystania z cudzej rzeczy bez tytułu prawnego. Natomiast istotny jest 

związek z działalnością gospodarczą  



(orzeczenie Sądu Najwyższego, wyrok z 16 lipca 2003 r., sygn. akt. V CK 24/02 LEGALIS nr 

61012, wyrok  z dnia 14 kwietnia 2013 r. sygn. akt I CKN 316/01, LEGALIS NR 64178; wyrok 

z 22 września 2005 r., sygn. akt CK 105/05, LEGALIS nr 92764).  

 

Sądy zwróciły uwagę, że gospodarowanie nieruchomościami należy do zadań własnych gminy 

(art. 7 ust. 1 pkt 1 u.s.g.) i jest zadaniem użyteczności publicznej (art. 9 ust. 4 usg.). Gmina 

może prowadzić działalność gospodarczą w granicach określonych artykułem 9 ust. 2 u.s.g., 

co oznacza, że zadania własne mogą być przedmiotem działalności zarówno gospodarczej, 

jak i niegospodarczej, lecz działalność gospodarcza nie może wykraczać poza zadania 

o charakterze użyteczności publicznej, chyba że zezwala na to odrębna ustawa. Sądy 

wywiodły dalej, że działanie polegające na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 

ust. 1 u.s.g.) może być zakwalifikowane jako działalność gospodarcza, o ile jego przedmiot 

jest objęty zakresem takiej działalności.   

  

Zdaniem sądów, z uwagi na to, że ustawodawca posługuje się pojęciem działalności 

gospodarczej w różnych aktach prawnych, analiza definicji musi zatem uwzględniać przedmiot 

i cel danego unormowania. W związku z powyższym sądy wskazały, że  w rozpoznawanych 

przez nie sprawach (w których – tak jak w analizowanej sytuacji – roszczenie przysługiwało 

gminie) istotne są przede wszystkim wskazane wyżej przepisy ustawy o samorządzie 

gminnym. Sądy podkreśliły, że niewątpliwie działalność gospodarcza gminy wykonywana 

w ramach zadań własnych, w tym gospodarka nieruchomościami musi charakteryzować się 

powtarzalnością działań, ich zawodowym charakterem, uczestnictwem w obrocie 

gospodarczym, czy podporządkowaniem zasadzie racjonalnego działania, przy czym nie musi 

być nastawiona na zysk (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 1996 r., sygn. akt III 

CZP 84/96, LEGALIS nr 30134). W licznych orzeczeniach wydanych na gruncie już 

nieobowiązującego art. 8 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  z dnia 

13 czerwca 1967 roku (Dz.U. Nr 24, poz. 110 ze zm) sądy uznały za działalność gospodarczą 

gminy zostało uznane np. administrowanie lokalami mieszkalnymi  i użytkowymi wchodzącymi 

w skład zasobu gminnego, zakładanie i utrzymanie trawników i parków, administrowanie 

nieruchomościami oddanymi w wieczyste użytkowanie (uchwała SN z 6 sierpnia 1996, sygn. 

akt III CZP 84/96, LEGALIS nr 30124; postanowienie Sądu Najwyższego z 22 sierpnia 2001, 

sygn. akt V CKN 756/00, LEGALIS  nr 52010; postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

z 3 lipca 2003 r., sygn. akt I ACz 1313/03, LEGALIS nr 60751).   

  

Konkluzja  

 

Podsumowując powyższe rozważania sądów należy podkreślić, że ocena w zakresie związku 

roszczenia gminy z jej działalnością gospodarczą, a tym samym przesądzenie kwestii długości 

terminu przedawnienia takiego roszczenia, powinna być każdorazowo dokonywana 

z uwzględnieniem konkretnych okoliczności i kontekstu prawnego danego przypadku, 

albowiem działalność gminy nie ma jednorodnego charakteru,  a cele tej działalności oraz 

sposoby ich osiągania są bardzo różnorodne.   

  



Przyjęcie trzyletniego terminu przedawnienia roszczenia wydaje się możliwe wówczas, gdy na 

nieruchomościach zajętych pod infrastrukturę przesyłową gmina prowadziłaby tego rodzaju 

aktywną działalność, która posiadałaby cechy charakterystyczne dla działalności 

gospodarczej, takie jak powtarzalność działań, fachowość, uczestnictwo w obrocie 

gospodarczym, czy podporządkowanie zasadzie racjonalnego działania. Jak wynika 

z cytowanych powyżej orzeczeń, kryteria takie spełniałoby prowadzenie przez gminę na 

spornych nieruchomościach działalności polegającej m.in. na administrowaniu lokalami 

mieszkalnymi i użytkowymi wchodzącymi w skład zasobu gminnego, zakładaniu i utrzymaniu 

trawników i parków, administrowaniu nieruchomościami oddanymi w wieczyste użytkowanie.   

  

Niezależnie od zaprezentowanej powyżej linii orzeczniczej, trzeba także wskazać na inny 

pogląd, zaprezentowany przez Sąd Apelacyjny w Łodzi (wyrok z 8 listopada 2013 r. I ACa 

566/13, LEGALIS nr 761373), zgodnie z którym roszczenia uzupełniające,  w tym 

o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości nie są roszczeniami związanymi 

z prowadzeniem działalności gospodarczej, są zaś roszczeniami związanymi z własnością 

(użytkowaniem wieczystym) nieruchomości. W orzeczeniu tym sąd stanął na stanowisku, iż 

termin przedawnienia tych roszczeń wynosi dziesięć, a nie trzy lata.   

  

Orzeczenie jedynie potwierdza, że zagadnienie terminu przedawnienia roszczenia 

przysługującego jednostce samorządu terytorialnego należy do niezwykle skomplikowanych, 

a w takiej sytuacji orzecznictwo nie daje jednoznacznej odpowiedzi na temat długości terminu 

przedawnienia.   

  

Zdaniem autora, można bronić poglądu, że roszczenie gminy wobec przedsiębiorcy 

przesyłowego z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych 

przedawnia się z upływem trzech lat. W kontekście przedstawionych powyżej rozważań sądów 

należy jednak zastrzec, iż dokonanie generalnego (odnoszonego do wszystkich przypadków) 

wniosku o trzyletnim terminie przedawnienia roszczenia gminy byłoby zbyt dużym 

uproszczeniem. Nie można bowiem wykluczyć, że indywidualne okoliczności związane z daną 

nieruchomością gminy zajętą pod infrastrukturę sieciową mogłyby determinować 

dziesięcioletni termin przedawnienia. Sądy bardzo indywidualnie oceniają bowiem każdy taki 

przypadek,  w szczególności w kontekście tego, jakiemu celowi służy ogólnie dana 

nieruchomość.  
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