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Streszczenie: Autor dokonał analizy aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz 
sądów administracyjnych w zakresie problematyki rozgraniczenia nieruchomości z wo-
dami płynącymi. Analizie poddane zostały orzeczenia Sądu Najwyższego, Wojewódzkich 
Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczególny nacisk 
położono na zagadnienia związane z toczącym się postępowaniem administracyjnym 
w celu ustalenia linii brzegu, a także poszczególnych czynności podejmowanych w jego 
toku wymagających wykorzystania wiedzy z zakresu geodezji, hydrologii i prawa. Autor 
poddaje wykładni rozstrzygnięcia sądowe, przytaczając argumenty bądź popierające za-
proponowane rozwiązania, bądź też dokonuje krytycznej oceny, wysuwając postulaty de 
lege ferenda. 

Słowa kluczowe: rozgraniczenie nieruchomości, orzecznictwo, linia brzegowa, wody 
płynące, prawo wodne.

WSTĘP

Dokonując analizy linii orzeczniczej prezentowanej przez składy orzekające sądów po-
wszechnych oraz administracyjnych w konkretnych stanach faktycznych, należy stwier-
dzić, iż celem wytyczenia linii brzegowej jest ustalenie prawnego rozmiaru koryta cieku 
naturalnego odstępującego na niektórych jego odcinkach od cieku w jego szerokości na-
turalnej. Przede wszystkim jednak trzeba zaznaczyć, iż nie jest to typowe rozgraniczenie 
oparte na przepisach ustawy z 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. 
Ust 2010 r., nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej jako k.c.). 
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Prezentowane w artykule przepisy prawa oraz ich wykładnia dokonywana przez dok-
trynę oraz orzecznictwo mają za zadanie uświadomić fundamentalne oddziaływanie za-
sad rozgraniczeniowych w tym zakresie, zwłaszcza na sferę stosunków własnościowych 
gruntów pokrytych wodami, pamiętając, iż grunty pokryte wodami powierzchniowymi 
stanowią własność właściciela tych wód.

Zarazem nie można tracić z pola widzenia, iż postępowanie w sprawie ustalenia linii 
brzegu jest postępowaniem administracyjnym toczącym się na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. Ust. z 2000 
r., nr 98, poz. 1071, z późn. zm., dalej jako k.p.a.), a więc winno toczyć się według pod-
stawowych zasad tego postępowania wyrażonych w art. 6 i art. 7 k.p.a. stanowiących, 
że organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa (art. 6 k.p.a.), 
w toku postępowania stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki nie-
zbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając 
na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli (art. 7 k.p.a.). Odpowiednio 
do przepisu art. 77 § 1 k.p.a. – konkretyzującego dyspozycję art. 7 – organ administra-
cji publicznej jest zobowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały mate-
riał dowodowy, a stosownie do dyspozycji art. 107 § 1 k.p.a. decyzja powinna zawierać 
oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, 
powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, poucze-
nie czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska 
służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a. uza-
sadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które 
organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł oraz przyczyn, z powodu 
których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy rodowodowej, zaś uzasadnie-
nie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej z przytoczeniem przepisów prawa.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O USTALENIE LINII BRZEGU

Przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. 
zm., dalej jako PrWod) w art. 15 ust. 2 jako jedyną formę ustalenia linii brzegu wskazuje 
decyzję administracyjną (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z dnia 25 września 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 841/09, publ. www.orzeczenia-nsa.pl). 
Orzecznictwo m.in. wyłącza kognicję sądu powszechnego w tym zakresie, wskazując, 
iż ustalenie linii brzegu nie należy do kognicji sądu powszechnego, nawet wówczas gdy 
ma stanowić jedynie przesłankę rozstrzygnięcia w sprawie należącej do drogi sądowej.  
Nadto wyjaśnione zostało, iż ze względu na to, że postępowanie o ustalenie linii brzegu 
nie jest postępowaniem tożsamym z postępowaniem o rozgraniczenie nieruchomości ure-
gulowanym przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne, 
nie można przyjąć, aby w takim przypadku kompetencja sądu powszechnego do ustale-
nia linii brzegu wynikała z art. 36 powyższej ustawy, według którego sąd, przed jakim 
toczy się sprawa o własność lub o wydanie nieruchomości albo jej części, właściwy był 
również do przeprowadzenia rozgraniczenia (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 
maja 2011 r., Izba Cywilna, sygn. akt III CSK 238/10, publ. Legalis). 

Na marginesie zaznaczyć jednak należy, iż wprawdzie praktyczne wyznaczenie linii 
brzegu nie wymaga wydania decyzji administracyjnej – wystarcza posłużenie się me-
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todami jej określenia opisanymi w art. 15 ust. 1 PrWod. Jednak nie zmienia to faktu,  
iż tylko decyzja administracyjna wydana w omawianym zakresie może być wykorzysty-
wana w innych postępowaniach tak sądowych, jak i administracyjnych. Ponadto – wszę-
dzie, gdzie PrWod posługuje się pojęciem linii brzegu, należy przez to rozumieć linie 
brzegu ustaloną na mocy decyzji administracyjnej [Kowalski 2010, 2011].

PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU  
O USTALENIE LINII BRZEGU

Rozważenia wymaga wskazanie podmiotów uprawnionych do wszczęcia postępowania 
oraz do udziału w postępowaniu o ustalenie linii brzegu. Jak wynika z treści art. 15 ust. 
2, postępowanie w przedmiocie ustalenia linii brzegowej może się toczyć wyłącznie na 
wniosek podmiotów mających w sprawie interes prawny lub faktyczny. Interes prawny 
wiąże się z prawem własności, użytkowaniem wieczystym lub użytkowaniem, a więc 
występuje po stronie podmiotów mających prawnorzeczowe uprawnienia do gruntu. In-
teres faktyczny będą mieć posiadacze gruntu, gdyż posiadanie jest stanem faktycznym 
a nie stanem prawnym. Nadto w wyroku z dnia 5 marca 2008 r. Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Rzeszowie (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie 
z dnia 5 marca 2008 r., sygn. akt SA/Rz 490/07, publ. Legalis) stwierdził, iż uprawnio-
nymi do wszczęcia postępowania o ustalenie linii brzegu, z uwagi na interes prawny, są 
podmioty mające pozwolenia wodnoprawne [Szachułowicz 2010, Kałużny 2010, Felce-
loben 2012]. 

Zarazem podkreślić należy, w ślad za rozstrzygnięciem Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Poznaniu, który w uzasadnieniu wyroku z dnia 7 kwietnia 2010 r. (sygn. 
akt II SA/Po 822/09, publ. Legalis) podkreślił, iż: jakkolwiek interpretując art. 15 ust.  
2 PrWod, można odnieść wrażenie, iż wyznacza on tylko krąg osób uprawnionych do wsz-
częcia postępowania, to jednak nie może budzić wątpliwości, że z jego treści wypływa 
również uprawnienie wymienionych w nim podmiotów do uczestnictwa w postępowaniu 
w charakterze strony. Trudno bowiem wyobrazić sobie, by dana osoba – mająca inte-
res faktyczny – mogła wystąpić o ustalenie linii brzegu, a jednocześnie była pozbawiona 
ochrony swego prawa w takim postępowaniu – np. w sytuacji, gdyby inny podmiot wszczął 
postępowanie mające na celu niekorzystną dla niej zmianę przebiegu linii brzegu. Wykład-
nia taka znajduje oparcie w regule wnioskowania argumentów amaiori ad minus.

Podkreślić jednak zarazem należy, w ślad za poglądami części doktryny [Felceloben,  
Szachułowicz 2010] oraz orzecznictwa (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 
z dnia 25 czerwca 2008 r., sygn. akt I A Ca 433/08, publ. Lex 446193; wyrok Sąd Najwyż-
szego z dnia 7 września 2000 r., sygn. akt I CKN 431/00, publ. LEX nr 453697; uchwa-
ła Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1967 r., sygn. akt III CZP 26/67, publ. OSNCP 
1967, LEX nr 584), iż stronami o rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami płynącymi 
nie są podmioty, które łączy z gruntami przyległymi jedynie stosunek zobowiązaniowy (np. 
umowy najmu, dzierżawy), albowiem w tym przypadku stronie takiej umowy, niebędącej 
właścicielem, pozostaje jedynie posiadanie zależne w stosunku do nieruchomości i tym 
samym nie może być traktowana jako posiadacz samoistny. Bezspornie bowiem to właści-
ciel, ze względu na łączący go stosunek obligacyjny z posiadaczem zależnym, pozostaje 
podmiotem, w stosunku do którego formułowane są ewentualne roszczenia osób trzecich 
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związanych z przedmiotem danego stosunku prawnego (np. art. 665 k.c.). Podkreślić jed-
nak należy, iż część autorów postuluje, iż wprawdzie z punktu widzenia interesu prawnego 
posiadacz zależny (np. dzierżawca) nie ma przymiotu strony w rozumieniu art. 28 k.p.a., ale 
może mieć interes faktyczny, i pod tym względem może być uznany za stronę postępowania 
o ustalenie linii brzegu, ze względu na rozszerzającą wykładnię art. 15 ust. 2 PrWod. Taka 
egzegeza przepisu dopuszcza również możliwość uznania za stronę postępowania w zakre-
sie przedmiotowego postępowania podmiot, który posiada interes faktyczny wynikający 
z innych okoliczności niż władanie gruntem objętym w posiadanie [Kowalski 2010].

Mając na uwadze powyższe rozważania, należy stwierdzić, że stroną w postępowaniu  
o ustalenie linii brzegu (rozgraniczenie) powstaje podmiot, któremu do nieruchomości 
przysługuje prawo własności, użytkowania wieczystego lub włada nią jako posiadacz sa-
moistny. Natomiast w przypadku posiadania zależnego, a więc prawa wynikającego z łą-
czącego dany podmiot z gruntem stosunku umownego – obligacyjnego, nie można mówić 
o przymiocie strony w zakresie przedmiotowego postępowania, z wyłączeniem umowy 
użyczenia, o której mowa w art. 20 PrWod. Wskazuje na to uzasadnienie powoływanego 
już wyżej wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, z dnia 7 kwietnia 
2010 r. (sygn. akt II SA/Po 822/09, publ. Legalis), gdzie podkreślone zostało, że: źródłem 
interesu prawnego, o którym mowa w art. 28 k.p.a., a który jest warunkiem uczestnictwa 
danego podmiotu w postępowaniu w charakterze strony, mogą być nie tylko przepisy pra-
wa administracyjnego, ale również przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rze-
czowego. W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, wyrażony 
m.in. w uchwale składu NSA 5 sędziów z dnia 26 listopada 2001 r. (sygn. akt OPK 19/01, 
publ. ONSA z 2002 r., z. 2, poz. 68), że źródłem interesu prawnego, o którym mówi art. 28 
k.p.a., może być prawo rzeczowe (…) (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 5 marca 2010 r., sygn. akt II OSK 494, publ. orzeczenia.nsa.gov.pl).

Jak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoim wyroku z dnia 
18 listopada 2004 r., takie ukształtowanie kręgu  podmiotów uprawnionych do wszczęcia 
postępowania nakazuje przyjąć, że organ administracji nie może wszcząć postępowania 
administracyjnego na wniosek dowolnego podmiotu, jako że czyniłby to w sposób nie-
zgodny z prawem (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 
18 listopada 2004 r., V SA/Wa 3379/03, publ. Legalis).

PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTÓW POKRYTYCH  
WODAMI POWIERZCHNIOWYMI

Artykuł 14 ust. 1 PrWod przesądza, iż: grunty pokryte wodami powierzchniowymi stano-
wią własność właściciela tych wód, co nakazuje jednak konieczność ustalenia granicy – 
linii brzegowej – pomiędzy obszarem zajętym przez wodę płynącą a gruntami sąsiednimi 
pozostającymi przedmiotem odrębnych praw. Wskazuje na to również Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 5 marca 2008 r., podnosząc, iż celem 
w sprawie wyznaczenia linii brzegowej jest ustalenie prawnego rozmiaru koryta cieku 
naturalnego odstępującego w niektórych jego odcinkach w szerokości naturalnej (wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2008 r., sygn. akt 
SA/Rz 490/07, publ. Legalis). Zarazem w art. 14 ust. 1a PrWod podkreślone zostało, iż: 
przez grunty pokryte śródlądowymi wodami powierzchniowymi oraz morskimi wodami 
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wewnętrznymi rozumie się grunty tworzące dna i brzegi cieków naturalnych, jezior oraz 
innych naturalnych zbiorników wodnych, w granicach linii brzegu, co nakazuje przyjąć, 
iż to właśnie linia brzegu stanowi instrument niezbędny do określenia granicy gruntów 
pokrytych wodami powierzchniowymi i tym samym określenia ich właściciela. 

W tym miejscu zasadne pozostaje również przytoczenie ukształtowanego w orzecz-
nictwie poglądu, iż na tle sformułowań obowiązującej ustawy – PrWod nadal pozostają 
aktualne stwierdzenia zawarte w uzasadnieniu uchwały składu siedmiu sędziów Sądu 
Najwyższego z 18 listopada 1971 r., (sygn. akt III CZP 28/71, OSNC 1972/3/43), której 
nadano moc zasady prawnej, iż PrWod rozróżnia własność wód oraz własność gruntów, 
które są pokryte wodami powierzchniowymi. Własność wody jest kategorią prawną pra-
wa wodnego, odmienną od własności w rozumieniu art. 140 k.c. Cywilistyczne okre-
ślenie prawa własności w pełni odnosi się do gruntów pokrytych wodami, nie obejmuje 
natomiast własności wody jako niebędącej rzeczą w rozumieniu art. 45 k.c. (wyrok Sądu 
Najwyższego z 19 listopada 2004 r., sygn. akt II CK 146/04, publ. LEX nr 271677; wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 16 stycznia 2008 r., sygn. akt 
I SA/Ol 560/07, publ. LEX; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wro-
cławiu z dnia 25 lutego 2009 r., sygn. akt II SA/Wr 429/08, publ. Legalis). Zarazem 
z uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2011 r. wynika, że po-
jęcie linii brzegu zbliżone jest do definicji granicy nieruchomości, którymi posługują 
się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące rozgraniczenia nieruchomości, 
z tym jednak zastrzeżeniem, że nie są one prawnie tożsamymi. Co więcej, Sąd Najwyższy 
podkreślił jednoczeńnie, iż: linia brzegu nie ma przy tym charakteru stałego, lecz może 
się zmieniać zarówno wskutek procesów naturalnych, jak również działalności człowieka 
(postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2011 r., sygn. akt III CSK 238/10, publ 
LEX 964473).

METODY OKREŚLENIA LINII BRZEGU

Według kryteriów określonych w art. 15 PrWod linia brzegu określana jest zgodnie z na-
stępującymi kryteriami i wyznaczana na podstawie: krawędzi brzegu – w przypadku, 
gdy jest ona wyraźna; linii stałego porostu traw – jeżeli krawędź brzegu jest niewyraźna; 
linii, którą ustala się według średniego stanu wody z okresu co najmniej ostatnich 10 lat 
– w przypadku, gdy granica stałego porostu traw leży powyżej tego stanu; zewnętrznych 
krawędzi budowli regulacyjnych – w przypadku wód o regulowanych brzegach; linii 
wyznaczającej granice plantacji od strony lądu – przy plantacjach wikliny na gruntach 
uzyskanych w wyniku regulacji. Powyższe zasady stanowią wytyczne mające pozwolić 
na określenie w aspekcie prawnym, geodezyjnym i hydrologicznym granice rozdziela-
jące grunty zajęte przez naturalne powierzchniowe wody płynące od nieruchomości do 
nich przyległych [Felceloben 2012]. 

Powyższe uregulowania zawarte w PrWod mogą budzić wątpliwości co do zasad stoso-
wania opisanych wcześniej metod ustalania linii brzegowej. Jednakże – jak wskazał Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w uzasadnieniu wyroku z dnia 26 marca 2008 r.,  
art. 15 § 1 PrWod stanowi przepis ogólny, w którym ustawodawca wskazuje jedynie 
prawnie dopuszczalne metody ustalenia linii brzegowej. Ponadto zwraca uwagę na alter-
natywne sposoby ustalania linii brzegu, o czym świadczy w tym paragrafie użycie słów 
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„lub” i „albo”. Należy zarazem mieć baczenie, iż już w kolejnych paragrafach tegoż arty-
kułu następuje zhierarchizowanie metod wyznaczania linii brzegowej – §5, §6 i §7. Nie-
możność zastosowania w określonej sytuacji pierwszej z metod powoduje konieczność 
zastosowania następnej. Użycie w §5 i §6 art. 15 słowa „jeżeli” wskazuje również, że 
możliwość zastosowania następnej metody ustalenia linii brzegu jest dopuszczalna wy-
łącznie w sytuacji, gdy nie można zastosować do określonego stanu faktycznego hipotezy 
zawartej w paragrafie poprzednim. Tym samym zasadne jest twierdzenie, że ustawodaw-
ca wprost wskazuje na preferowane przez niego sposoby ustalania linii brzegu, co wynika 
z kolejności metod składających się na enumeratywne paragrafy art. 15 PrWod, a organ 
nie może w dowolny sposób ustalać, iż „ważniejszą moc” i pierwszeństwo w zastosowa-
niu ma §1 niż §5 czy też §6 PrWod. Organ rozpoznający sprawę winien zatem rozpatrzyć 
możliwość zastosowania pierwszej metody na podstawie ustalonego wcześniej stanu fak-
tycznego. Jeżeli nie jest to możliwe, powinien to uzasadnić i zastosować następne me-
tody. Oczywiście, na poszczególnych odcinkach brzegu rzeki można zastosować różne 
metody, ale to również wymaga uzasadnienia, dlaczego na danym odcinku brzegu rzeki 
nie można zastosować metody wskazanej przez ustawodawcę do stosowania w pierwszej 
kolejności [Kowalski 2011], (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olszty-
nie z dnia 26 marca 2008 r., sygn. akt II SA/Ol 1140/07, publ. www.nsa.gov.pl).

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LINII BRZEGU

Podstawę ustalenia linii brzegu stanowi dostarczony przez wnioskodawcę projekt roz-
graniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, który zawiera: 1) opis 
uwzględniający oznaczenie wnioskodawcy, ze wskazaniem jego siedziby i adresu, przy-
jęty sposób ustalenia projektowanej linii brzegu, ustalenie stanu prawnego nieruchomości 
objętych projektem z oznaczeniem właścicieli wraz ze wskazaniem ich siedziby i adresu 
oraz stan stosunków wodnych na gruntach przylegających do projektowanej linii brzegu; 
2) mapę inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych lub zaktualizowaną ko-
pię mapy zasadniczej, w skali, w jakiej jest sporządzony projekt regulacji wód śródlądo-
wych lub w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 albo 1:5000, z wykazaniem: a) punktów stałych 
osnowy poziomej nawiązanych do sieci państwowej; b) granicy stałego porostu traw;  
c) krawędzi brzegów, przymulisk, odsypisk i wysp; d) proponowanej linii brzegu (art. 15 
ust. 3 PrWod). Jak podkreślił w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 stycznia 2009 r. Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt II SA/Kr 1159/08, publ. orzeczenia.
nsa.gov.pl), zamieszczenie powyższych informacji w projekcie rozgraniczenia jest obli-
gatoryjne. Natomiast, gdy projekt rozgraniczeniowy nie zawiera wszystkich wymaganych 
prawem elementów (art. 15 ust. 3 PrWod), przy jednoczesnym braku decyzji zwalniającej 
z zawarcia w nim niektórych danych (art. 15 ust. 4 PrWod) przez organ administracyjny 
(tj. 1 właściwy terenowy organ administracji morskiej – dla morskich wód wewnętrznych 
wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorial-
nego 2) właściwy marszałek województwa – dla wód granicznych oraz śródlądowych 
dróg wodnych; 3) właściwy starosta realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej 
– dla pozostałych wód), po wcześniejszym wezwaniu do uzupełnienia braków (art. 64 § 
2 k.p.a.), na które nie będzie stosownej odpowiedzi, postępowanie administracyjne nie 
powinno być wszczęte (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie 
z dnia 5 marca 2008 r., sygn. akt II SA/Rz 490/07, publ. Legalis).
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Powyższe uregulowania wskazują jednoznacznie, iż właściwe ustalenie linii brzegu 
wymaga wiedzy i wykorzystania posiadanych umiejętności z zakresu hydrologii, geo-
dezji, jak i prawa oraz administracji. Podkreślić bowiem należy, iż w toczącym się po-
stępowaniu administracyjnym, zakończonym wydaniem decyzji administracyjnej w celu 
ustalenia linii brzegowej według załączonego do wniosku projektu rozgraniczenia grun-
tów, wykorzystana będzie specjalistyczna wiedza hydrologiczna. Wymagana jest ona za 
względu na działania obejmujące określenie zakresu informacji niezbędnych do geode-
zyjnego zinwentaryzowania danego obiektu, zaprojektowanie przebiegu linii brzegu na 
przygotowanych mapach oraz sporządzenie części opisowej projektu rozgraniczenia. 
Uprawniony geodeta jest obowiązany na początkowym etapie postępowania do aktuali-
zacji mapy zasadniczej oraz ustalenia granic nieruchomości objętej projektem linii brze-
gu, następnie do geodezyjnego opracowania zaprojektowanego przebiegu linii brzegu 
oraz sporządzenie części mapowej projektu rozgraniczenia. Natomiast po wydaniu decy-
zji administracyjnej przez organ do zakresu obowiązków geodety wchodzi podjęcie czyn-
ności zmierzających do uregulowania stanu prawnego nieruchomości, w szczególności 
aktualizacja ewidencji gruntów i budynków [Kucharzak, Kowalski 2009, 2010].

Bezspornie w toku postępowania administracyjnego w celu ustalenia linii brzegu or-
gan administracyjny, w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do przebiegu 
linii brzegu bądź też rzetelności wykonania projektu, m.in. z uwagi na fakt, iż propono-
wane rozwiązania oparte zostały na nieaktualnych danych, w przedłożonym przez stronę 
projekcie linii brzegu, może wezwać stronę do jego uzupełnia, albowiem to po stronie 
organu prowadzącego ciąży obowiązek ustalenia stanu faktycznego w sposób należyty, 
na co wskazuje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie: Wskazać bowiem nale-
ży, iż w postępowaniu administracyjnym strona nie ma obowiązku dowodzenia swoich 
twierdzeń. Wydanie decyzji w każdym przypadku powinno poprzedzić, stosownie do art. 
7 i 77 § 1 k.p.a., dokładne ustalenie stanu faktycznego sprawy. W tym celu środkiem do-
wodowym mogą być nie tylko protokoły i dokumenty, ale wszystkie środki dowodowe mo-
gące przyczynić się do dokładnego wyjaśnienia sprawy, w tym przesłuchanie świadków 
i opinia biegłego. Przy czym to organ administracji zobowiązany jest do podejmowania 
wszystkich kroków niezbędnych do wyjaśnienia stanu faktycznego oraz wyczerpującego 
zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego (wyrok Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Olsztynie z dnia 26 marca 2008 r., sygn. akt II SA/Ol 1140/07, publ. 
www.nsa.gov.pl). Przekładając powyższe założenia ogólne na uregulowania dotyczące 
ustalenia linii brzegu, należy stwierdzić, w ślad za wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Gdańsku, iż organ ustalający linię brzegu winien zwrócić uwagę na 
wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na zasadność prowadzenia postępowa-
nia (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku  z dnia 11 marca 2010 r.,  
sygn. akt III SA/Gd 28/10, publ. Legalis).

Decyzja administracyjna kończąca postępowanie rozgraniczeniowe w sprawie usta-
lenia linii brzegu kształtuje nowy stan prawny w zakresie ustalenia granicy pomiędzy 
gruntami zajętymi pod powierzchniową wodą płynącą a nieruchomościami sąsiednimi. 
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W ocenie autora, pomimo faktu iż pojęcie linia brzegu funkcjonuje w polskim ustawodaw-
stwie od 1922 r., albowiem zostało ono wprowadzone ustawą wodną z dnia 19 września 
1922 r. (Dz. Ust. z 1922 r., nr 102, poz. 936), to jednak do dzisiaj szczegółowe uregulowa-
nia budzą liczne wątpliwości interpretacyjne, na co wskazuje m.in. orzecznictwo sądów 
administracyjnych i sądów powszechnych. Na pewno jest to konsekwencją krzyżowania 
się w tej materii różnych systemów prawa (cywilnego i administracyjnego), jak również 
spowodowane jest koniecznością wykorzystania w toku postępowania o ustalenie linii 
brzegu (rozgraniczenie nieruchomości) wiedzy m.in. z zakresu hydrologii, jak i geodezji 
na poszczególnych jego etapach.

Uregulowania zawarte w przepisie art. 15 ust. 1 PrWod dotyczące sposobu ustalenia 
linii brzegu powodują, iż rozgraniczenie nieruchomości pokrytych wodami w ciekach na-
turalnych od innych gruntów zostało ujęte w PrWod w sposób zbyt zawikłany, zdecydo-
wanie utrudniając możliwość sprawnego ustalenia przebiegu granic, przy jednoczesnym 
założeniu, iż pomocny w takim przypadku mógłby pozostawać przepis art. 153 k.c., który 
stanowi: jeżeli granice gruntów stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić, 
ustala się granice według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby również takie-
go stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło 
do ugody między interesowanymi, sąd ustali granice z uwzględnieniem wszelkich oko-
liczności; może przy tym przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną. 
Podzielając argumenty Szachułowicza, należy stwierdzić, iż wymienione w art. 153 k.c. 
podstawy rozgraniczenia są bardzo pojemne i mogą również mieć zastosowanie do roz-
graniczenia cieków naturalnych od innych gruntów. Jeśli bowiem krawędź brzegu cieku 
wodnego jest utrwalona na stałe, można zasadnie przyjąć, że w takim stanie faktycznym 
występuje kryterium prawne, natomiast kryterium stałego porostu traw (drugie kryterium) 
można bez przeszkód zastąpić spokojnym posiadaniem, czyli kryterium stanu utrwalone-
go przez naturę. Rozwagi natomiast wymaga konieczność dalszego stosowania trzeciego 
kryterium przyjętego w PrWod, to jest średniego stanu wód z okresu co najmniej ostatnich 
10 lat, gdyż w takim przypadku niezbędne są ustalenia ze stanu wód z tego odległego  
okresu [Szachułowicz 2010]. 

PIŚMIENNICTWO 

Kowalski K., 2011. Linia brzegu w postępowaniu administracyjnym – wnioski z orzecznictwa, 
Gospodarka Wodna, nr 12.

Kowalski K., 2010. Gospodarka nieruchomościami pokrytymi powierzchniowymi wodami 
płynącymi, Wrocław.

Szachułowicz J., 2010. Prawo wodne. Komentarz, Lexis Nexis.
Kałużny M., 2012. Prawo Wodne. Komentarz, Lexis Nexis.
Felceloben D., 2012. Ustalenie linii brzegowej wody płynącej, Przegląd Geodezyjny, nr 6.
Kucharzak S., Kowalski K., 2009. Geodezyjny aspekt ustalania linii brzegu, Gospodarka Wodna, 

nr 9.



Rozgraniczenie nieruchomości z wodami płynącymi ... 43

Geodesia et Descriptio Terrarum 11(3) 2012

ORZECZNICTWO

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1967 r., sygn. akt III CZP 26/67, publ. OSNCP 
1967, LEX nr 584.
Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1971 r., sygn. akt III CZP 
28/71, OSNC 1972/3/43.
Wyrok Sąd Najwyższego z dnia 7 września 2000 r., sygn. akt I CKN 431/00, publ. LEX nr 
453697.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 2004 r., sygn. 
akt V SA/Wa 3379/03, publ. Legalis.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2004 r., sygn. akt II CK 146/04, publ. LEX nr 
271677.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2008 r., sygn. akt 
I SA/Ol 560/07, publ. LEX.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2008 r., sygn. akt 
SA/Rz 490/07, publ. Legalis.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 26 marca 2008 r., sygn. akt II 
SA/Ol 1140/07, publ. www.nsa.gov.pl.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2008 r., sygn. akt I A Ca 433/08, 
publ. Lex 446193.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 stycznia 2009 r.  sygn. akt 
II SA/Kr 1159/08, publ. orzeczenia.nsa.gov.pl.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2009 r., sygn. akt 
II SA/Wr 429/08, publ. Legalis.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 września 2009 r., sygn. akt 
IV SA/Wa 841/09, publ. www.orzeczenia-nsa.pl.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 marca 2010 r., sygn. akt II OSK 494, publ. 
orzeczenia.nsa.gov.pl.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku  z dnia 11 marca 2010 r., sygn. akt III 
SA/Gd 28/10, publ. Legalis.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2010 r., sygn. akt II 
SA/Po 822/09, publ. Legalis.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2011 r., Izba Cywilna, sygn. akt III CSK 238/10, 
publ. Legalis.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2011 r., sygn. akt III CSK 238/10, publ. LEX 
964473.



44 M. Sobota

Acta Sci. Pol.

DELIMITATION OF PROPERTIES WITH SURFACE WATER  
IN THE CASE LAW OF ADMINISTRATIVE COURTS

Abstract. An analysis was conducted of the current jurisprudence from administrative 
courts on the issues involved in the delimitation of real estate with surface water. Cases were 
analyzed from the ruling Regional Administrative Courts and the Supreme Administrative 
Court. Particular emphasis was placed on administration cases to determine a shoreline, as 
well as the various activities undertaken which required a knowledge of geodesy, hydrol-
ogy and law. The judicial inter¬pretations are presented with the supporting arguments of 
the proposed solutions and the critical evaluations done applying the principal of de lege 
ferenda.
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