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I CKN 431/00 

 

Postanowienie z dnia 7 września 2000 r. 
 

Sąd Najwyższy Izba Cywilna 

w składzie następującym: 

  

Przewodniczący: SSN – Kazimierz Zawada 

Sędziowie: SN – Gerard Bieniek (spraw.) 

 SN – Mirosława Wysocka 

Protokolant: Beata Rogalska 

 

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2000 r. na rozprawie sprawy z wniosku Gminy G.  z udziałem Janiny N. i in., 

o rozgraniczenie nieruchomości na skutek kasacji uczestniczki postępowania Janiny N. od postanowienia Sądu 

Wojewódzkiego z dnia 29 grudnia 1998 r.,  

postanawia oddalić kasację. 

 

Uzasadnienie 
Sąd Rejonowy postanowieniem z 22.05.1997 r. umorzył postępowanie z wniosku Gminy G. z udziałem Janiny 

N. i innych o rozgraniczenie, na podstawie art. 355 § 1 kpc przyjmując, że działka nr 3378/3 nie może być 

traktowana jako odrębna nieruchomość, a zatem zbędne jest ustalanie jej granic. Pogląd ten podzielił Sąd 

Wojewódzki, który oddalił zażalenie wnioskodawcy. Rozpoznając kasację wnioskodawcy Sąd Najwyższy 

w dniu 22.12.1997 r. III CKN 642/97 uchylił postanowienie Sądu Wojewódzkiego i przekazał mu sprawę 

do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu swojego orzeczenia Sąd Najwyższy wskazał, iż z faktu że działka 

nr 3378/3 nie stanowiła odrębnego przedmiotu własności, nie można wyprowadzić wniosku o braku potrzeby 

wydania postanowienia w przedmiocie rozgraniczenia. 

Rozpoznając sprawę ponownie – po uchyleniu postanowienia i przekazaniu sprawy przez Sąd Wojewódzki – 

Sąd Rejonowy postanowieniem z 6.10.1998 r. dokonał rozgraniczenia między działką nr 3360, stanowiącą 

własność Janiny N., a działką nr 3378/3 (droga) wpisaną w ewidencji gruntów na Gminę G. – jako władającego, 

wzdłuż linii łamanej oznaczonej kolorem czarnym, literami A, B i punktami od 1 do 8 na szkicu sytuacyjnym 

biegłego – geodety, sporządzonym 16.05.1996 r. Ustalono przy tym, iż działka 3360 jest własnością Janiny N., 

nabytą na podstawie ustawy z 26.10.1971 r. o uregulowaniu własności (...), zaś działka 3378/3 stanowiąca drogę, 

jest we władaniu Gminy. Powstała z pgr 2522/2 obj. Lwh 872, gdzie jako właścicielka wpisana była Maria B. 

Na gruncie pomiędzy działką 3360, a działką 3378/3 brak było ogrodzenia. Stan użytkowania działki 3360 (bez 

1 a działki 3378/3 stanowiącą ścieżkę), do chwili ewidencyjnego wyodrębnienia działki 3378/3 tj. 1.01.1980, jest 

obecnie taki sam, jak na dzień 4.11.1971 r., co oznacza iż Janina N. nie użytkowała przedmiotowej drogi 

przylegającej do jej działki. Fakt ten potwierdzają także ustalenia faktyczne dokonane w sprawie I Ns 283/83, 

w której oddalono wniosek Janiny N. o stwierdzenie nabycia własności spornej drogi przez zasiedzenie. 

Dokonując rozgraniczenia w sposób określony w sentencji postanowienia sąd I instancji uznał, iż granicą prawną 

pomiędzy przedmiotowymi działkami, jest granica ustalona w postępowaniu uwłaszczeniowym na dzień 

4.11.1971 r. Stanowisko to podzielił Sąd Wojewódzki, który postanowieniem z dnia 29.12.1998 r. oddalił 

apelację ucz. post. Janiny N. Orzeczenie to zaskarżyła kasacją uczestniczka postępowania J. N. Jako podstawy 

kasacyjne wskazała: naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie 

przepisów art. 46 § 1 kc i art. 153 kc; naruszenie przepisów postępowania tj. art. 199 § 1 pkt 1, art. 510 

i art. 393
17

 kpc, co miało istotny wpływ na wynik sprawy. Wskazując na powyższe wniosła o zmianę 

postanowienia i oddalenie lub odrzucenie wniosku względnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi 

Okręgowemu do ponownego rozpoznania. 

 

Sąd Najwyższy zważył, co następuje: 

Wstępnie należy zauważyć, że podstawowe znaczenie dla oceny, czy kasacja uczestniczki postępowania zawiera 

usprawiedliwione podstawy ma przepis art. 393
17

 kpc. Stanowi on, że sąd, któremu sprawa została przekazana, 

związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy; nie można oprzeć kasacji 

od wyroku wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa 

ustalona w tej sprawie przez Sąd Najwyższy. W niniejszej sprawie orzekał Sąd Najwyższy wydając 

postanowienie z dnia 22.12.1997 r., w którym stwierdził, iż „z faktu iż działka nr 3378/3 nie stanowiła 

odrębnego przedmiotu własności nie można wyprowadzać wniosku o braku potrzeby wydania postanowienia 

w przedmiocie rozgraniczenia (...)”. Innymi słowy, Sąd Najwyższy wyraźnie stwierdził – i to w sposób 

w niniejszej sprawie wiążący – iż okoliczność, że działka nie stanowi przedmiotu odrębnej własności, nie 

uniemożliwia dokonania rozgraniczenia. Jest to podstawowa w niniejszej sprawie myśl dotycząca  wykładni art. 

153 kc, a także art. 46 § 1 kc. Wnoszący kasację wbrew treści art. 393
17

 kpc opiera ją na podstawach 
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sprzecznych z tą wykładnią prawa, jakiej dokonał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 22.12.1997 r. Jeżeli 

bowiem zarzuca się naruszenie art. 46 § 1 kc i art. 153 kc twierdząc, iż działka nr 3378/3 nie stanowi przedmiotu 

odrębnej własności, nie jest więc nieruchomością, a zatem rozgraniczenie nie jest możliwe, to w kasacji 

podważa się pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w niniejszej sprawie. Zresztą w kasacji wyraźnie 

stwierdzono, iż „składająca kasację nie podziela poglądu Sądu Najwyższego (...). Oczywiście dopuszczalne jest 

prezentowanie własnego poglądu, wszakże istotne jest to, że kasacji nie można oprzeć na podstawach 

sprzecznych z wykładnią prawa ustaloną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy. Nie można zatem zarzucać, iż sąd 

II instancji naruszył przepis art. 393
17

 kpc, skoro sąd II instancji ściśle zastosował się do treści tego przepisu, zaś 

wnosząca kasację wbrew temu przepisowi, opiera kasację na podstawach sprzecznych z dokonaną wykładnią. 

Odnośnie zarzutu naruszenia art. 153 kc podnosi się, iż określenie granicy według stanu prawnego jest o tyle 

błędne, iż przecież działka 3378/3 nie ma uregulowania prawnego. To prawda, iż działka 3378/3 nie stanowi 

przedmiotu odrębnej własności. Nie ulega wszakże wątpliwości, iż decyzją uwłaszczeniową wydaną odnośnie 

sąsiedniej działki nr 3360, nie tylko uregulowano jej stan prawny, lecz wyznaczono – po przez określenie 

powierzchni – jej granic. Tak ustalił sąd I instancji – na podstawie opinii biegłego, zaś aprobował to ustalenie 

sąd II  instancji. Granica działki sąsiedniej nr 3360 ustalono w postępowaniu uwłaszczeniowym i nie 

kwestionowana przez ucz. post. Janinę N. – jako właścicielkę daje podstawę do rozgraniczenia działek nr 3360 

i 3378/3 według stanu prawnego. Nie sposób zatem mówić zasadnie o naruszeniu art. 153 kc. 

Niezrozumiały jest zarzut naruszenia art. 199 § 1 pkt 1 i 3 kpc. Przecież jest bezsporna dopuszczalność drogi 

sądowej o rozgraniczenie, zaś wnioskodawca – Gmina ma – jako osoba prawna – zdolność sądową i procesową. 

Bezzasadny jest też zarzut naruszenia art. 510 kpc. Wnioskodawca – jako władający jest posiadaczem 

samoistnym, zaś taki posiadacz może żądać rozgraniczenia tak długo, jak długo przemawia domniemanie, iż 

jego posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym 

Z tych względów kasację należało oddalić (art. 393
12

 kpc). 

 


