BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM

UL. MICKIEWICZA 39, 82—400 SZTUM

FPII.310.1.2021

Sztum, dnia 23 marca 2021 roku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, działając na podstawie art. 14j @ 1 i 9 3 oraz art. 14cś 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku
poz. 1325 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 3) i ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z. 2019 roku poz. 1170 ze zm.) po rozpatrzeniu
wniosku podatnika „ADM Czernin” Spółka akcyjna z siedzibą w Szamotułach z dnia 23
grudnia 2020 roku (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Sztum 29 grudnia 2020 roku) o

wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku od
nieruchomości w sprawie przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego,
uznaje stanowisko Wnioskodawcy,
przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2020 roku
(data wpływu do tut. Urzędu 29 grudnia 2020 roku), za nieprawidłowe.
Jednocześnie, na podstawie art. 14c @ 2 ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 roku poz. 1325 ze zm.), wskazuje prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym agregat
prądotwórczy PRAMAC GSW 110, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości
gdyż jest budowlą, o której mowa w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z. 2019 roku poz. 1170 ze zm.) - dalej:
„upol”, w zw. z art. 2 pkt 1 i pkt 3 i pkt 9 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku. Poz. 1333, ze zm.) — dalej „uPb".
UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2020 roku Wnioskodawca złożył do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie
podatku od nieruchomości ~ art. art. 1a ust. 1 pkt 2 upol, z zw. z art. 3 pkt 1 i pkt 3 i pkt 9
uPb.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie
przyszłe.
Działalność gospodarcza wykonywana przez Wnioskodawcę skupia się na produkcji olejów i
margaryn oraz pozostałych tłuszczów płynnych i tłuszczów jadalnych. Zakład przetwórczy
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Wnioskodawcy znajduje się w gminie Sztum, pod adresem: Córki 14. Na terenie zakładu
zlokalizowanych jest szereg budynków oraz budowli związanych ze wskazaną działalnością
gospodarczą.
W roku 2018 Wnioskodawca przeprowadził inwestycję, która obejmowała m. in. zakup i

montaż urządzenia technicznego w postaci agregatu prądotwórczego PRAMAC GSW 110.
Wzmiankowany agregat stanowi rezerwowe źródło zasilania w energię elektryczną dla
urządzeń stacji hydroforowe], na wypadek przerwy w dostawie energii elektrycznej z
zakładowej sieci średniego napięcia.
Agregat prądotwórczy PRAMAC GSW 110 to urządzenie techniczne, będące maszyną

elektroenergetyczna będąca samodzielnym źródłem energii elektrycznej. Z powodu
możliwości wystąpienia realnego zagrożenia dla całej sieci elektroenergetycznej, przed
montażem agregatu, Wnioskodawca wystąpił do właściwego zakładu energetycznego z

wnioskiem o zgodę na podłączenie agregatu do sieci elektrycznej. Na podstawie warunków,
otrzymanych z zakładu energetycznego, montaż agregatu wykonano w sposób, który
uniemożliwia przenoszenie z niego napięcia na sieć elektroenergetyczną. Agregat został

posadowiony na żelbetowym fundamencie z wylewanego „na mokro" betonu zbrojonego
stalowymi prętami, do którego maszyna nie została przymocowana w żaden sposób, lecz stoi
swobodnie ijest stabilizowana siłą swojego ciężaru. Pod fundamentem wykonano podłoże z

chudego betonu na podsypce piaskowej. Wokół fundamentu ułożony został plac z kostki
betonowej, od której fundament został oddylatowany.

Maszynę elektryczną wraz z żelbetowym fundamentem oraz placem z kostki betonowej
wprowadzono do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy pod numerem inw. 2000049.
W okresie 2019-2020 środek trwały nr inw. 2000049 podlegał ciągłemu zgłoszeniu do
opodatkowania i opodatkowany podatkiem od nieruchomości w kategorii budowle, z
podstawą opodatkowania wynoszącą 103 668,01 zł.
Pytanie Wnioskodawcy
Czy scharakteryzowana wyżej maszyna elektryczna, tj. agregat prądotwórczy PRAMAC GSW
110, powinna zostać wykluczona z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, gdyż nie
jest budowlą, o której mowa w art. la ust. 1 pkt 2 upol w zw. z art. 3 pkt 1 i pkt 3 i pkt 9 uPb?
Stanowisko Wnioskodawcy

Scharakteryzowana wyżej maszyna elektryczna, tj. agregat prądotwórczy PRAMAC GSW 110,
powinna zostać wykluczona z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, gdyż nie jest
budowlą, o której mowa w art. la ust. 1 pkt 2 upol w zw. z art. 3 pkt 1 i pkt 3 i pkt 9 uPb.
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Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Art. 1a ust. 1 pkt 2 upol przewiduje, że budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a
także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z

obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 UPb obiekt budowlany to budynek, budowla bądź obiekt małej
architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Art. 3 pkt 3 uPb stanowi, że przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany
niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty,
wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe,

wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych,
elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako

. odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość
użytkową.
. Według art. 3 pkt 9 uPb urządzeniami budowlanymi są urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

W myśl art. 2 ust. I pkt 2 upol, na płaszczyźnie opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
budowla może przybrać dwie formy:
›

może być obiektem budowlanym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 uPb — a więc

obiektem wzniesionym z wyrobów budowlanych, który nie jest obiektem małej
architektury i który nie jest budynkiem,
.

może być również urządzeniem budowlanym, o którym mowa w art. 3 pkt 9 uPb —
czyli urządzeniem technicznym związanym z obiektem budowlanym, zapewniającym
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącze i
urządzenie instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a
także przejazd, ogrodzenie, plac postojowy i plac pod śmietniki.
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Zamieszczone w definicji budowli z upol odwołanie do przepisów prawa budowlanego, a
ściśle do art. 3 pkt I uPb — gdzie jako jeden z obiektów budowlanych wymieniono budowlę
wymusza uwzględnienie treści art. 3 pkt 3 uPb przy dekodowaniu pojęcia budowli
stanowiącej przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
Art. 3 pkt 3 uPb to definicja zakresowa cząstkowa, ustanawiająca dwie przesłanki bycia
budowlą:
.

przesłankę wystarczającą ~ budowlami

są wszystkie obiekty enumeratywnie

wskazane w art. 3 pkt 3 uPb,
.

przesłankę konieczną — budowlami nie są obiekty stanowiące budynki lub obiekty
małej architektury.

Wyliczenie obiektów w art. 3 pkt 3 uPb ma charakter przykładowy. Tym samym, budowlami
w obszarze prawa budowlanego mogą być również obiekty niewymienione w analizowanym
przepisie. Przy ocenie rzeczy, która nie została expressis verbis pozytywnie lub negatywnie
ujęta w art. 3 pkt 3 uPb, konieczne jest posiłkowanie się wykładnią funkcjonalną, szczególnie
wnioskowaniem per analogiem legis. Dla zaliczenia obiektu do budowli, kluczowe znaczenie
ma bowiem wykazanie, że badany obiekt posiada lub nie cechy istotnie zbliżone do cech
prezentowanych w art. 3 pkt 3 UPb.

Zaprezentowana wykładnia art. 3 pkt 3 uPb nie budzi zdaniem Wnioskodawcy zastrzeżeń,
jeżeli jest wykorzystywana na potrzeby prawa budowlanego czy administracyjnego.
Odesłanie do uPb zawarte w art. la ust. 1 pkt 2 upol, wykładnia art. 3 pkt 3 uPb oddziaływa
na pojęcie budowli, a w nawet współdecyduje o tym, co stanowi przedmiot opodatkowania
podatkiem od nieruchomości. W prawie podatkowym obowiązuje zaś podwyższony standard
staranności legislacyjnej oraz wynikające z art. 217 i z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 roku, Nr 78, poz. 483 ze zm.) zasady
wyłączności ustawowej i określoności co do ustalania podmiotów. przedmiotów podatków
oraz stawek podatkowych. W konsekwencji, art. 3 pkt 3 uPb nie może być w obrębie prawa

podatkowego wykładany identycznie jak w prawie budowlanym czy administracyjnym.

Zastrzeżenie to odnosi się zwłaszcza do ewentualnego korzystania z wnioskowania per
analogiam legis.
Na problem ten zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 września 2011
roku, sygn. akt: P 33/09, w którym orzekł, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od
nieruchomości mogą być:
.

tylko te budowle, które zostały bezpośrednio wymienione w art. 3 pkt 3 uPb, bądź
zostały wskazane jako budowle w innych przepisach tej ustawy lub w załączniku do
mej oraz
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te urządzenia budowlane, które zostały wprost wyliczone w art. 3 pkt 9 uPb, bądź
zostały określone jako urządzenia budowlane w innych przepisach tej ustawy lub w
załączniku do niej.

Zdaniem Wnioskodawcy obiekty, które nie zostaly expressis verbis wyliczone w powołanych
przepisach, lecz są jedynie podobne do ujętych tam wzorców, stanowią budowle lub

urządzenia budowlane na gruncie prawa budowlanego, lecz nie mogą być uznane za
budowle będące przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Innymi słowy
— brak jest tożsamości pomiędzy budowlami w obszarze opodatkowania podatkiem od
nieruchomości i w zakresie prawa budowlanego: „Należy zatem wskazać raz jeszcze, że za
budowle w rozumieniu u.p.o.|. można uznać:
. jedynie budowle wymienione expressis verbis w art. 3 pkt 3 u.p.b., w innych
przepisach tej ustawy lub w załączniku do niej, będące wraz z instalacjami i
urządzeniami obiektem budowlanym, o którym mowa w art. 3 pkt l lit. b u.p.b., czyli
pod warunkiem, że stanowią one całość techniczno—użytkową,
.

jedynie urządzenia techniczne scharakteryzowane w art. 3 pkt 9 U.p.b. lub w innych
przepisach tej ustawy albo w załączniku do niej, co — jeżeli omawiane urządzenia nie
zostały wskazane expressis verbis — wymaga wykazania, że zapewniają one
możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, z
wyłączeniem

jednak:

(I)

urządzeń

budowlanych

związanych

z

obiektami

budowlanymi w postaci budowli w rozumieniu u.p.b., które to obiekty budowlane
nie dają się zakwalifikować jako budowle w Ujęciu u.p.o.|., oraz (2) urządzeń
budowlanych związanych z obiektami budowlanymi w postaci obiektów małej
architektury, przy zastrzeżeniu, że urządzeniami budowlanymi w rozumieniu U.p.b.
nie są instalacje, mając zarazem na uwadze, iż nie jest wykluczone, że o statusie
poszczególnych obiektów i urządzeń współdecydować będą również inne przepisy
rangi

ustawowej,

uzupełniające,

modyfikujące

czy

doprecyzowujące

prawo

budowlane.”
Wnioskodawca uważa, że agregat jest maszyną, rozumianą jako „urządzenie zawierające

mechanizm lub zespół współdziałających mechanizmów, służące do przetwarzania energii
albo do wykonywania określonej pracy" (za https://sjp.pwn.pl). Każdy agregat składa się z
połączonych ze sobą części, z których przynajmniej jedna jest ruchoma i każdy agregat
posiada mechanizm napędowy. Agregat nie został wykonany z wyrobów budowlanych. Fakt
ten eliminuje go z kręgu budowli scharakteryzowanych w art. 3 pkt 3 uPb. Ponadto nie został
wymieniony ani jako wzór, ani w załączniku do ww. ustawy. Jako budowle wskazane
natomiast zostały w art. 3 pkt 3 uPb m. in.:
0

części

budowlane

urządzeń

technicznych

(kotłów,

pieców

przemysłowych,

elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz
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fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym
części przedmiotów składających się na całość użytkową.

W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku, gdy dany obiekt

jest niejednorodny i zróżnicowany w ten sposób, że można w nim wyróżnić element
techniczny, czyli urządzenie techniczne, maszynę, oraz część budowlaną, to istnieje
prawdopodobieństwo, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości będzie
jedynie komponent budowlany. Rozstrzygnięcie tej kwestii jest jednak uzależnione od tego,
czy dwie wspomniane części są odrębne pod względem technicznym i czy tworzą jedynie
całość użytkową.
Pojęcia odrębności technicznej, czy też odrębności pod względem technicznym, nie zostało
wyjaśnione ani w upol, ani w uPb. Wskazówek jak rozumieć te zwroty dostarcza
orzecznictwo, gdzie jednolicie przyjęto, że urządzenie techniczne, maszyna, i powiązane z
nim części budowlane (bądź fundamenty) są odrębne pod względem technicznym, jeżeli nie
są ze sobą spójne w sensie technicznym, tzn., gdy nie wykonano ich w tej samej technice.
Wskazuje to chociażby wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2017
roku (sygn. akt II FSK 575/15), gdzie wskazano, że „Skoro ustawodawca, jak wskazano wyżej,
definiuje budowlę jako całość techniczno użytkową, jednocześnie zaznaczając w odniesieniu
do niektórych obiektów, że budowlę stanowią tylko części, które nie są odrębne pod
względem technicznym, to tym samym wyróżnia w budowli części budowlane i
niebudowlane. Ponadto przez całość techniczną rozumie całość spójną pod względem
technicznym, a zatem wykonaną w tej samej technice. Z tego względu za budowlę uznaje
fundamenty pod maszyny, a maszyn, dla których ten fundament został wykonany już za
budowlę nie uważa, choć sam fundament, bez posadowienia na nim maszyny, nie będzie
pozwalał przedsiębiorcy na prowadzenie produkcji”. Przedstawione rozumienie zwrotu
„odrębność techniczna" pokrywa się z jego znaczeniem ustalonym przy użyciu językowych
dyrektyw wykładni, posiadających pierwszeństwo zastosowania w prawie podatkowym, na
co wskazał m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 05 listopada 2009 roku
(sygn. akt II FSK m 94/08). Przymiotnik „odrębny” tłumaczony jest jako „różniący się od
innych; stanowiący samodzielną całość" (za https://sjp.pwn.pl), a także „różniący się od
innych, odmienny; wydzielony spośród innych”

(za https://sjp.pl),

zaś przymiotnik

„techniczny" to „odnoszący się do techniki jako dziedziny wiedzy; dotyczący techniki
wykonywania jakichś czynności lub sposobu realizacji czegoś" (za https://sjp.pwn.pl).
Odrębny pod względem technicznym będzie więc przedmiot wyróżniający się spośród innych
elementów cechami technicznymi oraz - odnoszącym się do techniki — sposobem jego
wykonania.

Analizowany agregat prądotwórczy PRAMAC GSW 110 ma, zdaniem Wnioskodawcy,
charakter czysto techniczny, został wytworzony z elementów niemających pochodzenia
budowlanego. Jest urządzeniem technicznym — maszyną — wykonaną w zupełnie innej
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technice niż element budowlany, na którym została umieszczona (żelbetowy fundament).
Maszyna i część budowlana w postaci żelbetowego fundamentu, tworzą całość użytkową, ale

nie tworzą całości techniczno — użytkowej. Budowlą, podlegającą opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomości, jest w tych okolicznościach wyłącznie element budowlany
(żelbetowy fundament), natomiast agregat prądotwórczy nie jest ani częścią budowli
będącej całością techniczno - użytkową (gdyż takowa w tym przypadku nie istnieje), ani
częścią budowli w postaci elementu budowlanego (żelbetowego fundamentu).

Wnioskodawca podnosi również, że agregat prądotwórczy PRAMAC GSW 110 nie jest
wolnostojącym urządzeniem technicznym, wskazanym w art. 3 pkt 3 uPb jako budowla.
Stanowi to konsekwencję osadzenia tej maszyny na elemencie budowlanym (żelbetowym
fundamencie), będącym - w świetle art. 3 pkt 3 uPb - samodzielną budowlą, co
dyskwalifikuje agregat jako wolnostojące urządzenie techniczne. Za wolnostojące urządzenie
techniczne nie może być bowiem uznane urządzenie techniczne powiązane z budynkiem
albo z budowlą z upol (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września
2013 roku, sygn. akt II FSK 2492/12). W wyroku tym stwierdzono, że „w kontekście uznania
przez Sąd I instancji transformatorów za wolno stojące urządzenia techniczne należy
zauważyć, iż takie stanowisko nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach.
Dokonując wykładni sformułowania "wolnostojące urządzenia techniczne” należy stwierdzić,
że bez wątpienia chodzi tu o urządzenia, które nie są powiązane z innymi budynkami,
budowlami itd. W sprawie transformatory posadowione są na słupach lub na fundamentach,
co w efekcie wyklucza możliwość uznania ich za wolnostojące urządzenia techniczne".
Ponadto, wspomniany element budowlany (żelbetowy fundament), to nie jedyna budowla, z
którą powiązany jest agregat. Otóż, jak zaznaczono w opisie stanu faktycznego, agregat

połączony jest z siecią elektroenergetyczną zakładu produkcyjnego Wnioskodawcy — sieć
zaś jest budowlą z perspektywy art. 3 pkt 3 uPb. Agregat nie jest jednak częścią tej sieci,
ponieważ działa on tylko w okresach braku działania sieci -— na wypadek braku działania sieci
— nie jest wobec tego konieczny do jej prawidłowej pracy. Agregat prądotwórczy nie jest

zatem budowlą, będącą obiektem budowlanym, o której mowa w art. 3 pkt 3 uPb, ani
fragmentem takiej budowli. Zgodnie bowiem z tym co wskazano w wyroku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 08 lipca 2020 roku (sygn. akt l SA/Wr 100/20),
odnoszący się do - bardzo zbliżonych do agregatu - urządzeń technicznych w stacjach
redukcyjno-pomiarowych: „Sporne urządzenia nie są budowane, lecz montowane, nie
wymagają też pozwolenia na budowę. Ratio legis Prawa budowlanego dotyczy obiektów
budowlanych, trwałych a nie wszystkich obiektów "pobocznych". Urządzenia te powstają w
procesie produkcyjnym odmiennym od procesu budowlanego w odpowiednich fabrykach
specjalizujących się w produkcji urządzeń technicznych. Nie można zakładać, że sam dowóz
urządzenia na miejsce oraz usytuowanie go na przygotowanym wcześniej w drodze prac
budowlanych fundamencie - stanowiło zmianę statusu tego urządzenia na budowlę. Z
ustawy Prawo budowlane wyraźnie wynika, że budowlą są wyłącznie części budowlane
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urządzeń technicznych. Z uwagi na fakt, że urządzenia zlokalizowane w kontenerowych
stacjach redukcyjno pomiarowych nie powstają w procesie budowlanym (pozwolenie
budowlane powinno być wydawane jedynie na fundamenty wylewane), ani też nie są trwale
związane z fundamentami (są do nich przymocowane w sposób pozwalający na ich łatwy
demontaż i wymianę bez konieczności przeprowadzenia prac budowlanych) - nie stanowią
one obiektów budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego". W tym

zakresie

Wnioskodawca zwrócił ponadto uwagę na wyrok Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 21
listopada 2019 roku (sygn. akt II FSK 3861/17). W orzeczeniu tym dostrzeżono, że poprzez
dokonaną w czerwcu 2015 roku zmianę definicji obiektu budowlanego z art. 3 pkt 1 UPb —
polegającą na usunięciu z przepisu zwrotów „urządzenia" i „urządzenia techniczne" — doszło
do modyfikacji zakresu rzeczy podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
Wyłączono z niego bowiem urządzenia techniczne, które tym samym w ogóle nie są objęte
opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości.
Wnioskodawca podnosi również, że agregat nie został wymieniony w art. 3 pkt 9 uPb jako
przykład urządzenia budowlanego. Agregat prądotwórczy jest zdaniem Wnioskodawcy
zupełnie niepodobny do wzorców urządzeń budowlanych wskazanych w tym przepisie, tj.

przyłączy i urządzeń instalacyjnych, przejazdów, ogrodzeń, placów postojowych i placów pod
śmietniki. Ta odmienność jest wieloaspektowa i dotyczy samej istoty tej maszyny.
Ze względu na przedstawione argumenty, nie istnieją, zdaniem Wnioskodawcy, żadne
podstawy ku temu, aby agregat prądotwórczy mógł być uznany za budowlę z art. la ust. I pkt
2 upol w zw. z art. 3 pkt I i pkt 3 i pkt 9 uPb. Wnioskodawca przywołał jeszcze treść wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2011 roku (sygn. akt
Ill SA/Wa 1 635/10) oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 lipca 2009
roku (sygn. akt II FSK 202/08).
Konkludując wskazał Wnioskodawca, że przedmiotem opodatkowania jest tylko część
budowlana, tj. fundament i obudowa ochronna agregatu, jeżeli tworzy z tym urządzeniem
całość

użytkową

i

w

tym

zakresie

przywołał

jeszcze

wyrok

Naczelnego

Sądu

Administracyjnego z dnia 27 marca 2017 roku (sygn. akt II FSK 311/15), wyrok Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dnia 07 pażdziernika 2009 roku (sygn. akt II FSK 635/08), wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2009 roku (sygn. akt II FSK 1 184/08) i
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 05 stycznia 2010 roku (sygn. akt II ESK
1101/08).

W podsumowaniu Wnioskodawca stwierdził, że agregat prądotwórczy PRAMAC GSW 110,
stanowiący jego własność, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, gdyż
nie jest budowlą, o której mowa w art. 1a ust. 1 pkt 2 upol w zw. z art. 2 pkt 1 i pkt 3 i pkt 9
uPb. Budowlę, opodatkowaną wskazanym podatkiem, stanowi natomiast żelbetowy
fundament, na którym umieszczono agregat prądotwórczy PRAMAC GSW 110.
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Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie,

że zaprezentowane przez niego stanowisko i

rozumienie treści przepisów w odniesieniu do przedstawionego przez niego pytania jest
prawidłowe.
Stanowisko organu podatkowego w sprawie przedstawionego stanu faktycznego i
zdarzenia przyszłego:

W świetle obowiązujących przepisów prawa stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny

prawnej przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego uznaje się za
nieprawidłowe.
Poruszony przez Wnioskodawcę problem sprowadza się do oceny czy opisany w stanie
faktycznym agregat prądotwórczy PRAMAC GSW 110 podlega opodatkowaniu podatkiem od

nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 upol z tego powodu, że można go zaliczyć do
budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 upol.

W celu odpowiedzi na powyższe pytanie należy w pierwszej kolejności zdefiniować pojęcia
przedmiotowo istotne. Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 3 upol, przedmiotem
opodatkowania podatkiem od nieruchomości są między innymi budowle lub ich części,
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie zaś z art. 1a ust. 1 pkt 2 upol,
budowlę stanowi obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowalnego niebędący

budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu
przepisów prawa budowalnego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia
' możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ustawa definiując budowlę,
odsyła zatem do innych regulacji. W doktrynie wskazuje się, że art. 1a ust. 1 pkt 2 upol

odsyła do uPb, przy czym odesłanie to ma ograniczony zakres i dotyczy wyłącznie rozumienia
pojęć "obiekt budowlany" i "urządzenie budowlane". Oznacza to, że dokonując

prawnopodatkowej

kwalifikacji

danego

przedmiotu opodatkowania,

należy przede

wszystkim oprzeć się na przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a jedynie
pomocniczo na przepisach uPb. W konsekwencji interpretacja terminu "budowla" nie
powinna rozpoczynać się od art. 3 pkt 3 uPb, chociaż przepis ten powinien być pomocny przy
ustaleniu podatkowego znaczenia budowli. Podkreślić przy tym należy, że prawo podatkowe
nie zawiera legalnej definicji budowli.
Stosownie do treści art. 3 pkt 1 uPb, do obiektów budowlanych zalicza się budynek, budowlę
bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Z kolei
w myśl art. 3 pkt 3 uPb, przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty,
estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące
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trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni
wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się
na całość użytkową.
W powyższej definicji ustawodawca przyjął zasadę rozłączności. Sprowadza się ona do tego,
że wymienione w przepisie rodzaje obiektów budowlanych stanowią grupy rozłączne, a tym
samym każdy obiekt budowlany może być zaliczony tylko do jednej z kategorii (budynków,
budowli lub obiektów małej architektury). Zwraca się również uwagę na fakt, że przytoczona
definicja ma jednocześnie postać zakresowej niepełnej, tj. zawarte w niej wyliczenie jest
przykładowe (niepełne). Należy jednakże w tym zakresie uwzględnić pogląd zawarty w
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 roku, w sprawie o sygn. akt P

33/09, zgodnie z którym o ile w prawie budowlanym dopuszczalne jest przyjęcie, że definicja
budowli zawiera niepełny

ich katalog,

o tyle w sytuacji, gdy definicja

ta ma mieć

zastosowanie w prawie podatkowym, taka wykładnia jest niedopuszczalna. W konsekwencji
jak przyjął Trybunał za budowlę w rozumieniu przepisów upoI można uznać:

1) jedynie budowle wymienione expressis verbis w art. 3 pkt 3 uPb, w innych przepisach
tej ustawy lub w załączniku do niej, będące (w stanie prawnym obowiązującym do 28
czerwca 2015 r.) wraz z instalacjami i urządzeniami obiektem budowlanym, o którym
mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) uPb, czyli pod warunkiem, że stanowią one całość
techniczno-użytkową;
2) jedynie urządzenia techniczne scharakteryzowane w art. 3 pkt 9 uPb lub w innych
przepisach tej ustawy albo w załączniku do niej, co - jeżeli omawiane urządzenia nie
zostały wskazane expressis verbis - wymaga wykazania, że zapewniają one możliwość

użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, z wyłączeniem
jednak:
(1) urządzeń budowlanych związanych z obiektami budowlanymi w postaci

budowli w rozumieniu prawa budowlanego, które to obiekty budowlane nie
dają się zakwalifikować jako budowle w ujęciu upol, oraz
(2) urządzeń budowlanych związanych z obiektami budowlanymi w postaci

obiektów małej architektury, przy zastrzeżeniu, źe urządzeniami budowlanymi
w rozumieniu prawa budowlanego nie są instalacje.
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Trybunał zastrzegł przy tym, że nie jest wykluczone, że o statusie poszczególnych obiektów i
urządzeń współdecydować będą również inne przepisy rangi ustawowej, uzupełniające,
modyfikujące czy doprecyzowujące prawo budowlane.
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że od 28 czerwca 2015 roku uległa zmianie
definicja obiektu budowlanego zawarta w art. 3 pkt 1 uPb. Wyłączono z niej "urządzenia
techniczne" z którymi obiekt budowlany ma stanowić "całość techniczno-użytkową". Po
zmianie przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej
architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Budowlą więc
podlegającą opodatkowaniu będzie obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem
małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Za trafne
należy w tej mierze uznać wnioski, że wymóg całości techniczno-użytkowej (do 28 czerwca
2015 r.) determinował fizyczne i funkcjonalne powiązanie części budowlanych :
niebudowlanymi o takim charakterze, że związek ten jest trwały oraz jedynie z
wykorzystaniem wszystkich połączonych elementów obiekt realizuje swoje funkcje. Po tej
dacie wzmocniono wymogi trwałości fizycznego i funkcjonalnego związku pomiędzy
częściami budowlanymi i niebudowlanymi, a warunek zapewnienia użytkowania obiektu
zgodnie z przeznaczeniem (w miejsce "całości techniczno-użytkowej") przesądził, że
instalacje muszą pełnić wobec niego rolę służebną.
Na akceptację zasługuje również wyrażane w tej materii stanowisko przedstawicieli doktryny
prawa podatkowego, w którym eksponuje się, że budynek podlega opodatkowaniu
niezależnie od tego, co się w nim bądź na nim znajduje, budowla zaś niezależnie od tego,
gdzie została zlokalizowana. Opodatkowując niezależnie od siebie grunt oraz posadowione
na nim budynki lub budowle upol wyraźnie dopuszcza przestrzenny zbieg różnych
przedmiotów opodatkowania. Podobnie dzieje się z obiektami budowlanymi i służącymi im
urządzeniami budowlanymi (art. 3 pkt 9 uPb), które stanowią samodzielne budowle w
rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 in fine upol. Z żadnej regulacji prawa budowlanego nie wynika

zakaz tego rodzaju lokalizacji dwóch lub więcej obiektów budowlanych. Zaakcentowana w
powoływanym przez Wnioskodawcę wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2018
roku (sygn. akt SK 48/15) zasada rozłączności i pierwszeństwa kwalifikacji obiektu
budowlanego jako budynku wyklucza jedynie wielokrotne zaliczenie do budowli elementów
składowych budynku oraz przekształcenie w budowlę elementów składowych budynku.
Omawiana zasada nie wyklucza kwalifikacji jako budowli obiektów nieodpowiadających
definicji budynku.
Agregat prądotwórczy PRAMAC GSW 110, zdaniem Organu, należy uznać za obiekt
budowlany w rozumieniu art. 3 pkt 3 uPb, gdyż budowlą tworzącą całość wraz z instalacjami

zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Z treści
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cytowanego już przepisu wynika bowiem, że urządzenia techniczne mogą stanowić odrębną
budowlę o ile są to urządzenia techniczne wolnostojące. W obecnym stanie prawnym jako
budowle opodatkowaniu podlegają obiekty budowlane niebędące budynkami lub obiektami
małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesione z użyciem wyrobów budowlanych oraz
urządzenia techniczne wolnostojące. Budowlami są również części budowlane urządzeń

technicznych, jeśli wspomniane urządzenia takowe posiadają oraz fundamenty pod
urządzenia techniczne, jeśli urządzenie techniczne posadowione jest na fundamencie.
Przedmiotowy agregat uznać zatem należy za urządzenie budowlane w rozumieniu art. 3 pkt

9 uPb. Zapewnia on bowiem możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
w rozumieniu tego przepisu (zaopatrują go, w razie potrzeby, w prąd).

Z uwagi na powyższe, zdaniem organu, opisany w stanie faktycznym, agregat prądotwórczy
PRAMAC GSW 110, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, gdyż nie jest
budowlą, o której mowa w art. 1a ust. 1 pkt 2 upol w zw. z art. 2 pkt 1 i pkt 3 i pkt 9 uPb. Jest
on bowiem urządzeniem budowlanym w rozumieniu przepisów prawa budowlanego
związanym z obiektem budowlanym.
POUCZENIE
Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz.

1325 ze zm.) przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie
przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności
będących przedmiotem decyzji wydanej: 1) z zastosowaniem art. 119a; 2) w związku z

wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług; 3) z zastosowaniem środków ograniczających umowne
korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach
wymienionych w 5 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej,
interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.
Na

indywidualną

interpretację

podatkową

Wnioskodawcy

przysługuje

skarga

do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 16/17, 80—219

Gdańsk. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza
39, 82-400 Sztum w terminie 30 dni od daty doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w
Sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 52 pkt. 4a.

Zgodnie z art. 57a ustaw z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2325, ze zm.) skarga na pisemną
interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię
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zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na
zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub
niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny

x

jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Otrzymują:
1.

Łukasz Szatkowski, pełnomocnik „ADM Czernin” S.A.

2. a/a

„są.

FP i

Strona | 13

