BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM
UL. MICKIEWICZA 39, 82-400 SZTUM
Sztum, dnia 23 marca 2021 roku

FPII.310.2.2021

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, działając na podstawie art. 14j & 1 i 5 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 : 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
powierzchnia ażurowych pomostów, ułożonych z kratownic wykonanych z ocynkowanej
stalowej kraty META, stanowi części użytkowe budynku ekstrakcji o numerze inw. 1000032 i

budynku ekstrakcji o numerze inw. 1000041 w świetle art. la ust. 1 pkt 5 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 związku z art. 4 ust. 2 upol.
UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2020 roku Wnioskodawca złożył do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
wnioseko wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie
podatku od nieruchomości — art. 1a ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 4 ust. 2 upol.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie
przyszłe.

„ADM-.Czernin" Spółka akcyjna (dalej: „Wnioskodawca". lub „Spółka”) jest polskim
rezydentem podatkowym w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku

dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.), dalej: „ustawa o CIT”.
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„ADM Czernin” S.A. wniósł przez pełnomocnika wniosek o wydanie interpretacji
indywidualnej przepisów podatkowych. Działalność gospodarcza, jaką prowadzi

Wnioskodawca w kompleksie produkcyjnym położonym w gminie Sztum, Górki 14,
skoncentrowana jest na produkcji olejów, margaryn oraz pozostałych tłuszczów płynnych i
jadalnych. Produkcja skoncentrowana jest w dwóch budynkach: budynku numer | o

powierzchni 1005,40 m2 dla budynku ekstrakcji o numerze inw. 1000032, oraz budynek nr II
o powierzchni 997,84 m2 o numerze inw. 10000041 Budynki te są solidnymi konstrukcjami

na stałe związanymi z gruntem. Zostały one wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych (ściany) oraz posiadają fundamenty i dach.
Wewnątrz wspomnianych budynków znajdują się umieszczone pomiędzy posadzkami a
stropodachami poziome, ażurowe pomosty. Tworzą one płaszczyzny, które zostały
umieszczone na różnych poziomach. Ich głównym celem jest stworzenie drogi dostępu do

znajdującego się wewnątrz budynku sprzętu i maszyn. Pomosty te zostały wykonane z
ocynkowanych stalowych kratownic typu WEMA iprzymocowane do stalowych
poprzecznych belek konstrukcji budynku za pomocą tzw. kiem. Ten rodzaj konstrukcji swym
charakterem i cechami, pozwala na łatwy demontaż, który wynika z potrzeb pracowników
lub Wnioskodawcy, bez uszczerbku dla konstrukcji.

W latach 2015-2020 opisane budynki były i są nadal przedmiotem podatku od nieruchomości
z zastosowaniem stawki podatkowej przewidzianej dla budynków przeznaczonych do

prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawą opodatkowania jest powierzchnia
użytkowa, wynosząca 1005,40 rn2 dla budynku ekstrakcji o numerze inw. 1000032, oraz dla
budynku ekstrakcji nr il o powierzchni 997,84 m2 o numerze inw. 10000041. Zgodnie z
deklarowanymi powierzchniami Wnioskodawca wliczał:
- powierzchnię betonowych posadzek poziomu I (parter),
- powierzchnię zewnętrzną klatek schodowych,
- powierzchnię poziomych krat typu WEMA.

Oba budynki zostały ujęte jako budynki w ewidencji budynków i gruntów, przy czym budynek
o numerze inw. 1000032 oznaczono w kartotece numerem 693, a drugi z nich numerem 760.
Budynek o numerze 693 opisany jako budynek przemysłowy, z jedną kondygnacją
nadziemną i powierzchnią zabudowy wynoszącą 360 m2. Drugi z nich opisany został jako
budynek przemysłowy, z jedną kondygnacją nadziemną i powierzchnią zabudowy wynoszącą

354 m2.
Pytanie Wnioskodawcy

Czy-powierzchnie wyżej scharakteryzowanych ażurowych pomostów, ułożonych z kratownic
wykonanych z ocynkowanej stalowej kraty META, stanowią część użytkową budynku
Strona ! 2

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM

UL. MICKIEWICZA 39, 82-400 SZTUM

ekstrakcji o numerze inw. 1000032 i budynku ekstrakcji o numerze inw. 1000041 w świetle
art. 1a ust. 1 pkt 5 upol, w związku z art.4 ust. 2 upol?
Stanowisko Wnioskodawcy

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że opisane powyżej powierzchnie ażurowych pomostów,
ułożonych z kratownic wykonanych z ocynkowanej stalowej kraty META, nie stanowią części

użytkowej budynku ekstrakcji o numerze inw. 1000032 i budynku ekstrakcji o numerze inw.
1000041 w świetle art. la ust. 1 pkt 5 upol w związku z art.4 ust. 2 upol.
Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy
Zgodnie z art. 2 ust. 1 upol opodatkowaniem podatku od nieruchomości podlegają grunty,
budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Art. la ust. 1 upol przewiduje, że budynkiem jest obiekt budowlany w
rozumieniu prawa budowlanego trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Wskazany przepis odsyła
do definicji zawartej w art. 3 ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekstjednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zm. - dalej: „uPb”). Zgodnie z nim obiektem
budowlanym jest „budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami
zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony
z użyciem wyrobów budowlanych”. Zgodnie zaś z art. 4 ust. 2 pkt 1 upol podstawą
opodatkowania dla budynków lub ich części jest ich powierzchnia użytkowa budynku.

Powierzchnia użytkowa to zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 5 upol „powierzchnia mierzona po
wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek
schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne,
piwnice, sutereny i poddasza użytkowe". Zgodnie z art. 4 ust. 2 upol (który uzupełnia ww.
definicję) „powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w
świetle-od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli
wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się”. .
Wnioskodawca przywołał ponadto art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo

geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 2052 ~ dalej „nik”)
wskazując, iż za „Podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego,
wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych,

statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych
stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków”.
Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy aby zakwalifikować dany obiekt wzniesiony z
użyciem wyrobów budowlanych jako obiekt budowlany, musi on wmyśl przywołanych
Strona [ 3

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM

UL. MICKIEWICZA 39, 82-400 SZTUM

przepisów zostać wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach, a także być trwale związany z gruntem. Tak stworzona konstrukcja
tworzy swoistą trójwymiarową bryłę, w której wyodrębniono część wewnętrzną zamkniętą w

jej wnętrzu. Z przedstawionych ujęć budynku jako przedmiotu opodatkowania połączona jest

zawarta wart. 1a ust. 1 pkt 5 upol definicja powierzchni użytkowej. Przywołany przepis
wskazuje, że niezbędnym do ustalenia powierzchni jest pomiar wszystkich powierzchni na
każdej z kondygnacji budynku. Upol nie definiuje wprost pojęcia kondygnacji. Przywoływany
art. 1a ust. 1 pkt 5 upol wskazuje jedynie, iż „[...] za kondygnację uważa się również garaże

podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe", zaś art. 4 ust. 2 upol wskazując zasady
wliczania powierzchni pomieszczeń nie posiada żadnego tłumaczenia tego zwrotu. Brak jest

również odesłań do innych ustaw lub aktów prawnych. Definicja kondygnacji została
umieszczona w 53 pkt 16 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie(Dz.U. z 2019 roku, poz. 1065 - dalej „rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych”). Jednakże zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 217 Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) przyjąć
należy, iż użycie zawartej w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych definicji jest
niedopuszczalne.

Wnioskodawca uważa, że zamiast stosowania definicji 2 rozporządzenia w sprawie
warunków technicznych odwołać należy się do doktryny prawa. W tym zakresie
Wnioskodawca przywołuje Uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w
Warszawie 7 sędziów NSA z dnia 20 marca 2000 roku, w sprawie o sygnaturze akt: FPS 14/99

wskazuje, iż: „W orzecznictwie podkreśla się, że konstrukcje prawne są tworzone za pomocą
słów w ten sposób, iź stanowią określoną całość. W konsekwencji nie można ich

interpretować nie uwzględniając owej całości, co może również przemawiać za stosowaniem
wykładni systemowej (por. uzasadnienie uchwały NSA z dnia 22 czerwca 1998 r. sygn. akt
FPS 9/97, ONSA 1998, z. 4, poz. 110, a także uzasadnienie uchwały NSA z dnia 14 grudnia

1998 r. sygn. akt FPS 19/98, ONSA 1999, z. 2, poz. 44). Jednakże rezultaty tej ostatniej
wykładni nie mogą wykraczać poza granice wyznaczone przez wykładnię gramatyczną,

wykładnia językowa bowiem nie tylko jest punktem wyjścia dla wszelkiej wykładni prawa,
lecz także zakreśla jej granice w ramach możliwego sensu słów zawartych w tekście
prawnym”. Pogląd ten został podzielony i utrwalony w m.in. Wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 czerwca 2017 roku, sygnatura akt: l SA/GI 96/17:
„Zgodzić się zatem trzeba ze stanowiskiem organu odwoławczego, że przy definiowaniu

pojęcia "kondygnacja" na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości, na|eży
posłużyć się przede wszystkim regułami wykładni językowej”. Pojęcie kondygnacji w
Słowniku Języka Polskiego oznacza: „część budynku między sąsiednimi stropami lub między

podłożem a najniższym stropem; piętra |ub parter budynku” (Słownik Języka Polskiego, pod
red. M. Szymczaka 1. 1, wyd. PWN, 1984).
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Bezspornym zatem wydaje się twierdzenie, iż kondygnacja to część budynku która znajduje
się pomiędzy sąsiednimi częściami budynku, bądź pomiędzy podłożem i najniższym stropem.
Utoźsamia się ją z pewnego rodzaju przestrzenią, która mieści się wewnątrz budynku,

wyodrębnioną przez przegrody budowlane oraz stropy, lub stropy i podłoże. Pod pojęciem
stropu rozumiemy zaś: „poziomy element konstrukcyjny oddzielający poszczególne
kondygnacje budynku, przenoszący na elementy wspierające (ściany, slupy) ciężar własny i
obciążenie użytkowe" (Słownik Języka Polskiego, pod red. M. Szymczaka 1. 1, wyd. PWN,
1984). Jego najważniejsze funkcje to:
'

Ochrona pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach przenikaniem dźwięku,
ciepła,

'

Tworzenie podłoża dla posadzek i podłóg,

.

Ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia,

'

Zwiększa sztywność budynku,

.

Przenoszenie obciążeń stałych,

.

Przenoszenie obciążeń użytkowych.

Strop należy zatem traktować jako poziomy element konstrukcyjny budowli, musi być trwale
związany z konstrukcją budynku, oraz powinien zostać zaprojektowany, wykonany i spełnia
ściśle określone zadania, takie jak np.: zwiększanie sztywności obiektu, rozkład środka
ciężkości czy też zabezpieczanie kondygnacji przed rozprzestrzenianiem się ognia. Podobnie
wskazano w Wyroku WSA w Gliwicach z dnia 20 czerwca 2017 roku, sygnatura akt: I SA/GI
96/17: „Pod pojęciem stropu, stanowiącym element cytowanych definicji, należy natomiast
rozumieć poziomy element konstrukcyjny oddzielający poszczególne kondygnacje budynku,
przenoszący na elementy wspierające (ściany, słupy) ciężar własny i obciążenie użytkowe
(por.m.in. Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka - op. cit.). Strop może mieć różny
charakter, tj. może być wykonany z płyt żelbetowych, betonu, a także może mieć konstrukcję
drewnianą (np. w postaci ułożonych pomiędzy ścianami budynku drewnianych legarów)".
Stosownie do art. 21 ust. 1 nik: „Podstawę planowania gospodarczego, planowania
przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach
wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw
rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.”. Pod pojęciem ewidencji
gruntówi budynków rozumiemy zaś zgodnie z art. 2 pkt 8 UPgik „system informacyjny
zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju,
informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach-oraz o innych podmiotach
władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami". Rejestr ten ma
status publicznego, a wypis z niego- dokumentu urzędowego. Ponadto w myśl art. 20 ust. 1
pkt 2 nik zakres ewidencji gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:
„budynków -- ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych

technicznych”.

'
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Z przedstawionych powyżej przepisów wynika zdaniem Wnioskodawcy, że zarówno organ
podatkowy jak i organ interpretacyjny

związane są informacjami

zawartymi w ewidencji

gruntów i budynków. Oznacza to więc brak kompetencji ww. organów w korygowaniu
danych w nim zawartych, z których korzysta na potrzeby związane z wymiarem podatku od
nieruchomości. Podkreśla to Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego 7 sędziów NSA w
Warszawie z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie o sygnaturze akt II FPS 2/13: „Stosownie

do art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr
100, poz. 1086 ze zm.) podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego,

wymiaru podatków iświadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych,
statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych
stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów ibudynków. W orzecznictwie sądów
administracyjnych dość powszechnie przyjmowany jest pogląd, że stosownie do przywołane]
regulacji organ podatkowy nie może samodzielnie dokonywać klasyfikacji funkcji

nieruchomości, lecz powinien odwołać się do odpowiednich zapisów ewidencji gruntów
ibudynków (por. m.in. uchwalę składu siedmiu sędziów NSA z 27 kwietnia 2009 r., Il FPS
1/09, CBOSA). Oznacza to, że co do zasady o sposobie kwalifikacji gruntu (budynku) do celów
podatkowych w podatku od nieruchomości decyduje nie tyle sposób rzeczywistego
wykorzystania nieruchomości, ile jej funkcje wskazane w ewidencji gruntów i budynków.”, a
także Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie o
sygnaturze akt II FSK 3097/17: „Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, informacje

ujęte w operacie ewidencyjnym nieruchomości, dotyczące np. powierzchni czy też
przeznaczenia gruntu i budynku, wprowadzone do tego rejestru przez właściwego starostę w
ramach postępowania prowadzonego na podstawie przepisów Prawa geodezyjnego i
kartograficznego, wywierają skutki materialnoprawne, mające również wpływ na zawartość
danych ewidencji podatkowej nieruchomości (art. 7a ust. 2 u.p.o.l.). Stąd też nie można
aprobować tezy, że dane z ewidencji gruntów i budynków mogą być dla potrzeb wymiaru

podatku od nieruchomości korygowane w odrębnym postępowaniu przez organ podatkowy,
za pomocą każdego dopuszczonego prawem dowodu (por. wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 5 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1581/12). Dopiero zmiana zapisów w
ewidencji gruntów i budynków (dokonana przez uprawnione do tego organy geodezyjne)

będzie

mogła

stanowić

podstawę

do

ewentualnego

wznowienia

postępowania

wymiarowego. Podobny pogląd wyrażono w wyroku NSA z 7 lutego 2012 r., sygn. akt II FSK
1471/10, w którym sąd stwierdził, że jakkolwiek w myśl art. 194 5 3 Ordynacji podatkowej

można przeprowadzić przeciwdowód przeciwko dokumentom wymienionym art. 194 5 1 i 2,
to jednak "skorzystanie z tej możliwości wymagałoby (...) zaktualizowania albo sprostowania
odpowiedniego wpisu, tak aby zachować niezbędne dla celów operatywnego stosowania
prawa minimum ładu w dokumentacji urzędowej"". Z uwagi na powyższe, jeśli budynek
został opisany jako obiekt jednokondygnacyjny, to ta informacja jest wiążąca dla ww.
organów i nie może zostać przez nie pominięta. Wskazuje na to m.in.: Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie 2 dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie o
sygnaturze akt I SA/OI 420/18: „Stanowisko, że ewidencja gruntów jest dla organu
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podatkowego urzędowym i wiążącym źródłem informacji jest ugruntowane w orzecznictwie

sądów administracyjnych i skład orzekający w tej sprawie w pełni je aprobuje (p. wyroki: NSA
z dnia 7 lutego 2006 r. - II FSK 1332/05, 25 listopada 2010 r. — II FSK 1291/09, z dnia 12

listopada 2010 r. — II FSK 1312/10), podobnie jak pogląd, iż dane zawarte w ewidencji mają
walor dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 194 O.p., przez co stanowią dowód
tego, co zostało w nich stwierdzone. Natomiast o dokonaniu zmian w tej ewidencji oraz o
terminie ich wprowadzenia decyduje właściwy miejscowo starosta, jako organ prowadzący

ewidencję gruntów i budynków (art. 22 p.g.k.). Dokonywanie zmian w ewidencji nie należy
zatem do kompetencji organów podatkowych, które w żadnym razie nie są uprawnione do
podejmowania tego typu działań. Jeśli podatnik kwestionuje dane ujawnione w ewidencji,
powinien wszcząć procedurę ich zmiany we właściwym organie, tj. przed starostą. Brak było

zatem podstaw do prowadzenia przez organ podatkowy postępowania dowodowego w
wymienionym zakresie, w tym odnośnie przedstawionych przez stronę (na etapie skargi)
dokumentów z lat 1967-1972.
Wnioskodawca dodaje, że w postępowaniu takim jak przedmiotowe, a więc z zakresu
wymiaru podatków, ewidencja gruntów i budynków, o której mowa w art. 21 p.g.k., nie
może stanowić przedmiotu merytorycznej oceny sądów administracyjnych w sprawie

podatkowej, gdyż akty lub czynności z zakresu prowadzenia tej ewidencji nie należą do
kompetencji organów podatkowych (p. wyrok NSA z dnia 11 maja 2011 r. II FSK 259/10, LEX

nr 795524).
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.

Zgodnie z upol opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące
nieruchomości lub obiekty budowlane:
1) grunty;

2) budynki lub ich części;
3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 2 ust. 1
upol).
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Przez budynek należy zaś rozumieć obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa
budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 1a ust. 1 pkt 1). Podstawę

opodatkowania stanowi dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa (art. 4 ust. 1
pkt 2 upol). Według art. la ust. 1 pkt 3 upol przez grunty, budynki i budowle związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej rozumie się grunty, budynki i budowle będące w

posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z
wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także
gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie
jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów
technicznych.

W przedmiotowej sprawie rozbieżność poglądów sprowadza się do kwalifikacji kondygnacji
wydzielonych w budynkach, tj. budynku ekstrakcji nr I (0 powierzchnia użytkowa, wynoszącej
1005,40 m2) oraz budynku ekstrakcji nr II (o powierzchni użytkowej wynoszącej 997,84 m2),
które zostały zabudowane pomostami wykonanymi z ocynkowanych stalowych kratownic
typu WEMA, przymocowanych do stalowych poprzecznych belek konstrukcji budynku.
Oznacza to, że najważniejszym elementem rozważanym na gruncie przedmiotowej sprawy (i

jednocześnie

wpływającym

wprost

na

przedmiot

opodatkowania

podatkiem

od

nieruchomości) jest definicja i wykładnia pojęcia kondygnacja i odniesienie jej do
przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego.
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dostrzega, że pojęcie "kondygnacji" w budynkach

wielopoziomowych wzbudza w literaturze, orzecznictwie i praktyce liczne spory i jest
interpretowane na wiele sposobów. Interpretacja zaprezentowana przez Wnioskodawcę jest
jednak zdaniem organu błędna.

W pierwszej kolejności Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, wskazuje, że słusznie
Wnioskodawca uważa, że w celu zdefiniowania pojęcia „kondygnacja" nie należy powoływać
się na przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. Zamieszczone w art. 1a

ust. 1 pkt 1 i 2 upol odesłania do przepisów prawa budowlanego dotyczą wyłącznie
definiowania określeń budynku i budowli. Jak słusznie zauważył Naczelny Sąd
Administracyjny w wyroku z dnia 1 sierpnia 2014 roku (sygn. akt II FSK 1985/12) „(...) w

pierwszej kolejności na|eży odwoływać się do reguł znaczeniowych języka etnicznego, gdyż
interpretowanym zwrotom nie należy nadawać znaczenie odmiennego od przyjętego w
języku potocznym, chyba że istnieją racje przemawiające za przypisaniem im znaczenia
innego od literalnego, jeśli znaczenie to miałoby prowadzić do absurdalnych rezultatów

wykładni prawa (zakaz stosowania wykładni ad absurdum)". W związku z tym, w sytuacji gdy
przepisy prawa podatkowego nie zawierają stosownego odesłania do prawa budowlanego, a

tym bardziej do aktów wykonawczych do niego, odwoływanie się do tej ustawy jest
niezasadne. W konsekwencji, przy wykładni znaczenia sformułowania "kondygnacja" użytego
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w art. 1a ust. 1 pkt 5 upol w pierwszej kolejności na|eży odwoływać się do reguł

znaczeniowych języka etnicznego, gdyż, jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w cyt.
jw. orzeczeniu interpretowanym zwrotom nie należy nadawać znaczenie odmiennego od

przyjętego w języku potocznym, chyba że istnieją racje przemawiające za przypisaniem im
znaczenia innego od literalnego. Nie bez znaczenia jest tu również fakt, że sięganie do
potocznego lub słownikowego znaczenie słów jest bardzo częstą praktyką w orzecznictwie
sądów administracyjnych. W taki sposób pojęcie to definiował między innymi Naczelny Sąd
Administracyjny w Uchwale z 24 czerwca 1996 roku, o sygn. akt FPK 6/06 (dotyczących
interpretacji obowiązującego wówczas art. 4 ust. 2 upol, którego treść normatywna po części
została zamieszczona następnie w art. 1a ust. 1 pkt 5 upol). Przeczytać w niej możemy, że
››uznanie, że regulacja zawarta w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych ma charakter autonomiczny, wyłącznie "podatkowy",

uzasadnia

stanowisko, że przy wyjaśnianiu treści tego przepisu na|eży uwzględniać przede wszystkim
wnioski wypływające z wykładni gramatycznej. Stosując tę zasadę przy ustalaniu treści
wyrazu "kondygnacja" (użytego w art. 4 ust. 2 ustawy w liczbie mnogiej: "...na wszystkich
kondygnacjach"), występującego w tym przepisie, należy przyjąć, iż odpowiada ona jego
znaczeniu semantycznemu. W tym zaś ujęciu przez "kondygnację" rozumieć należy "część.
budynku między stropami lub między podłożem i najniższym stropem (...)" (por. Słownik

języka polskiego pod red. M. Szymczaka, t. |, Warszawa 1992, s. 985). Tak pojmowana
kondygnacja obejmuje również piwnice; ich powierzchnia zatem wchodzi w skład
"powierzchni użytkowej budynku", o której mowa w rozważanym przepisie«.

Realizując powyższe dyspozycje Burmistrz Miasta i Gminy Sztum stoi na stanowisku, że
wykładnia pojęcia "kondygnacja" powinna zostać dokonana w oparciu o potoczne
rozumienie tego terminu. Niewystępowanie definicji legalnej pojęcia "kondygnacja" nie
stanowi przeszkody do jego rekonstrukcji na gruncie przepisów prawa podatkowego i
nadanie mu znaczenia w oparciu o przyjęte w polskiej kulturze prawnej reguły wykładni. W
potocznym znaczeniu "kondygnacja" to "jedna z części czegoś położona nad lub pod inną".
Chodzi tu o istnienie pewnej zamkniętej przestrzeni o ograniczonych rozmiarach, która jest
lub może być przeznaczona do praktycznego zastosowania ("da się użytkować").
Podstawowym zatem wyznacznikiem tak pojmowanej powierzchni nie jest jej zgodność z
jakimikolwiek normami technicznymi, czy bezpieczeństwa, ale sama dostępność do niej przez
ciągi komunikacyjne i faktyczna lub potencjalna możliwość korzystania z niej. Przy ocenie tej
organ kieruje się dyspozycjami zawartymi w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w
Gdańsku 2 dnia 15 marca 2016 roku (sygn. akt II FSK 84/14), w którym stwierdzono, że „nie
są odosobnione przypadki przypisywania różnych nazw w odniesieniu do obiektów o
tożsamym przeznaczeniu oraz porównywalnych cechach i parametrach technicznych. W
istocie zatem możliwe są sytuacje, w których obiektom posiadającym wszystkie cechy
konkretnych budowli, wyszczególnionych w art. 3 pkt 3 p.b., nadawane będzie inne
oznaczenie. W takim przypadku o prawnopodatkowej kwalifikacji obiektu decyduje nie
nazwa, ale jego rzeczywiste cechy i funkcje”. Podobne wnioski przychodzą gdy sięgnie się po
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definicję zamieszczoną w internetowym słownikiem języka polskiego. „Kondygnacja" jest
tam zdefiniowana jako „każdy 2 poziomów, na jakie podzielona jest budowla”.
Opisane w stanie faktycznym, ażurowe pomosty, ułożone z kratownic wykonanych z
ocynkowanej stalowej kraty META wypełniają tak ustaloną definicję pojęcia „kondygnacja".
Stanowią one bowiem zamkniętą przestrzeń o ograniczonych rozmiarach, która jest lub
może być przeznaczona do praktycznego zastosowania. Powierzchnia wyznaczona przez
kratownice jest dostępna z ciągów komunikacyjnych i faktycznie umożliwia jej wykorzystanie
na potrzeby prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.
Z uwagi na powyższe, zdaniem organu, Wnioskodawca dokonał błędnej wykładni pojęcia
„kondygnacja". Burmistrza Miasta i Gminy Sztum stoi na stanowisku, zgodnie z którym
powierzchnia ażurowych pomostów, ułożonych z kratownic wykonanych z ocynkowanej
stalowej kraty META, stanowi części użytkowe budynku ekstrakcji o numerze inw. 1000032 i
budynku ekstrakcji o numerze inw. 1000041 w świetle art. la ust. 1 pkt 5 upol w związku
: art.4 ust. 2 upol.

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 92 pkt. 4a.

1 httgszllśip.pwn.pl/sip/kondvqnac'|a;z473060
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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
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
jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

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