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INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, działając na podstawie art. 14] 9 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 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 prawidłowe.
UZASADNIENIE

W dniu 23 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. la ust. 1 pkt. 1 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. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zm. — dalej: „uPb”).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie
przyszłe.

ADM Czernin" S.A. (dalej: Wnioskodawca) 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. Kompleks składa się z m.in.: budynku administracyjno—biurowego, umieszczone
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przez Starostę Sztumskiego w ewidencji gruntów i budowli jako budynek o numerze 604.
Wedle ewidencji jest to budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych i powierzchnie

zabudowy równą 145,00 m2.
Kompleks administracyjno-biurowy budowany był wieloetapowo, więc składają się z
następujących środków trwałych wybudowanych w:

'

I etapie: budynek administracyjno-pomocniczy E, numer inw. 1000006, będący
jednokondygnacyjnym murowanym obiektem o monolitycznym żelbetonowym
stropie, fundamentach, wydzielony z przestrzeni za pomocą murowanych przegród
budowlanych oraz trwale związanych z gruntem.

'

II etapie: kontenery biurowe (dz. Logistyki, handlowy), numer inw. 8000093, będący
zespołem połączonych ze sobą kontenerów biurowych,

które posadowiono

bezpośrednio na wkopanych w ziemię stopach fundamentowych. Są to obiekty o
konstrukcji ramowej z zespawanych profili stalowych. Wewnątrz nich za pomocą
ścianek działowych wydzielono pomieszczenia biurowe. Kontenery wyposażono w
instalację wodną oraz elektryczną. Kontenery tworzą z powstałym w l etapie
budynkiem parter kompleksu administracyjno-biurowego.
'

III etap: kontenery biurowe tymczasowe DF, numer inw. 8000192 oraz Zewnętrzna

klatka schodowa. Kontenery te zostały umieszczone na stalowej konstrukcji
zamocowane] na dachu oraz nad kontenerami wybudowanymi w II etapie. Tworzą tym
samym poziom II (I piętro) kompleksu. Są to obiekty o konstrukcji ramowej z

zespawanych profili stalowych. Wewnątrz nich za pomocą ścianek działowych
wydzielono pomieszczenia biurowe. Kontenery wyposażono w instalację wodną oraz
elektryczną. W celu umożliwienia korzystania z nich wybudowano wspomnianą

zewnętrzną klatkę schodową. Jest to stalowa konstrukcja, osłonięta od góry, oparta na
dziewięciu słupach z profili stalowych. Konstrukcja ściśle przylega do kompleksu
administracyjno-biurowego, ale nie jest do niego przytwierdzona. Posiada również
własne stopy fundamentowe.
Omawiany

kompleks

administracyjno-biurowy

opodatkowany

jest

podatkiem

od

nieruchomości w następujący sposób:
'

Jako dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 270,30 m2, na który

składają się powierzchnie budynku administracyjno-pomocniczy E, kontenerów
biurowych (dz. Logistyki, handlowy) oraz kontenery biurowe tymczasowe DF.
'

Jako dwie budowle o łącznej wartości 873.408,04 zł, na którą składają się wartości

początkowe dwóch środków trwałych o numerach inw. 8000093 oraz 8000192.
Wnioskodawca opodatkowuje zatem opisany kompleks administracyjno-biurowy jako całość i
jednocześnie dwa z jego elementów o numerach inw. 8000093 oraz 8000192.
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Pytanie Wnioskodawcy
Czy środki trwałe o numerach inw. 8000093 oraz 8000192 obejmujące Kontenery biurowe (dz.

logistyki, handlowy) Kontenery biurowe tymczasowe DF wraz z Zewnętrzną klatką schodową
współtworzące kompleks administracyjno-biurowy stanowią budynki - bądź wspólnie i łącznie
z Budynkiem administracyjno-pomocniczym E fragmenty jednego budynku w rozumieniu art.

1a ust. 1 pkt. 1 upol w zw. z art. 3 pkt 1 uPb?

Stanowisko Wnioskodawcy
Środki trwałe o numerach inw. 8000093 oraz 8000192 wraz z zewnętrzną klatką schodową
współtworzące kompleks administracyjno-biurowy stanowią budynki- bądź wspólnie i łącznie

z budynkiem administracyjno—pomocniczym E fragmenty jednego budynku w rozumieniu art.

la ust. 1 pkt. 1 upol w zw. z art. 3 pkt 1 uPb.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Budynkiem zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt. 1 upol jest 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. Budowlą zaś jest w
rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt. 2 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.
Art. 3 pkt 1 uPb wskazuje, iż 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. Przez pojęcie budynku w

myśl art. 3 pkt 2 uPb rozumiemy taki obiekt budowlany, któryjest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamentyi dach,
zaś budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 uPb przyjmujemy 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, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na
całość użytkową.
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Za obiekty małej architektury zgodnie z art. 3 pkt 4 uPb uznajemy niewielkie obiekty, a w
szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki.
Urządzenia budowlane to zgodnie z art. 3 pkt 9 uPb 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.
Według art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Dz.U.2020.0.2052 t.j. (dalej: „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.

Pośród trzech przedmiotów opodatkowanych dwa z nich to obiekty budowlane, a konkretniej
budynki lub ich części oraz budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. To
czy dany obiekt jest budynkiem lub budowlą na|eży powołać się na art. 1a ust. 1 pkt. 1 upol

oraz art. 3 pkt. 1 upol. Na podstawie zawartych w nich definicji należy uznać, że za budynek
uznajemy obiekt wzniesiony z wykorzystaniem wyrobów budowlanych, posiadający
równocześnie elementy konstrukcyjne takie jak dach i fundamenty oraz jest trwale związany
z gruntem i wydzielony z przestrzeni za pomocą murowanych przegród budowlanych. Te
cztery cechy budynku są konstytutywne i muszą wystąpić w każdym tego typu obiekcie.
Ponadto zgodnie z art. 3 pkt 1 uPb budynek musi być postrzegany jako całość, zarówno na
płaszczyźnie konstrukcyjnej jak i w związku z jego przeznaczeniem. W tych dwóch aspektach
rozpatrywany jest budynek w płaszczyźnie podatku od nieruchomości. Mając na uwadze
przywołane wcześniej przepisy należy uznać, iż wyznaczają one definicję zamkniętą i
pozytywną. Oznacza to, że budynkiem nazywamy każdy obiekt spełniający wymienione
powyżej cechy, która obejmuje również instalacje pozwalające na korzystanie zgodnie z jego
przeznaczeniem. W pewnym kontraście znajduje się definicja budowli wynikająca z art. 1a ust.
1 pkt. 2 upol, wskazującą iż jest nią zarówno obiekt budowlany wymieniony w art. 3 pkt 1 uPb,

jak i urządzenie budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 9 uPb.
Podkreślić na|eży jakie znaczenie ma pierwszy fragment art. 1a ust. 1 pkt. 2 upol dla procesu
kwalifikacji obiektu do poszczególnych przedmiotów opodatkowania. Zastrzeżenie, iż budowlą
nie może być obiekt małej architektury i nie może być budynek, ma dwojakie konsekwencję.
Pierwszą z nich jest powstanie bezwzględnie obowiązującej reguły, iż w kontekście
opodatkowania podatkiem od nieruchomości ten sam obiekt nie może być i budynkiem i
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budowlą. Zdanie to zostało podzielone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
27 marca 2012 r., w sprawie sygn.. akt Il FSK 1822/10: „Konkretny obiekt budowlany dla celów
podatku od nieruchomości może być albo budynkiem, albo budowlą, albo obiektem małej
architektury (pozostającym poza obszarem opodatkowania tym podatkiem). Nie może być
jednocześnie częścią budynku (a także instalacją czy urządzeniem technicznym, związanymi z
budynkiem) i budowlą bądź jej częścią (a także instalacją czy urządzeniem technicznym,
związanymi z budowlą .”.
Po drugie, wzmiankowane zastrzeżenia wymuszają zachowanie określonej kolejności w
procesie podatkowej kwalifikacji obiektu. Należy bowiem najpierw ustalić, czy jest on
obiektem małej architektury, czy spełnia on wymogi budynku wynikające z art. 1a ust. 1 pkt.
1 upol w związku z art. 3 pkt 1 uPb. Ich wykluczenie pozwala na kwalifikowanie gojako budowli
w rozumieniu art. la ust. 1 pkt. 2 upol, co podkreślił wyrok TK z dnia 13 grudnia 2017 r. w
sprawie o sygn. akt SK 48/15: „Definicja pojęcia budowli, zawarta zarówno w prawie
budowlanym, jak i w ustawie o podatkach lokalnych, przewiduje jednoznacznie, z'e budowlą
jest obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Oznacza to z
konieczności, iż najpierw trzeba ustalić, czy dany obiekt naleźy zakwalifikować jako budynek
albo obiekt małej architektury, a dopiero później można rozważać jego kwalifikację jako
badowli.”.

›

Reasumując, jeżeli dany obiekt spełnia definicję budynku wynikające z art. la ust. 1 pkt. 1 upol
w związku z art. 3 pkt 1 uPb, bądź stanowi jego element, to jest budynkiem lub stanowi jego
część i tak należy go opodatkować.
Największym problemem z interpretacją czterech znamion identyfikujących budynek w
podatku od nieruchomości stanowią przesłanki wydzielenia go z przestrzeni za pomocą
murowanych przegród budowlanych oraz trwałego związania go z gruntem. Co do tej
pierwszej wskazać należy, iż takie wydzielenie następuje w określonej przestrzeni określanej
w trzech wymiarach, tj. długość, szerokość i wysokość. Jeśli zgodnie z art. la ust. 1 pkt. 1 upol
ma być wydzielony z przestrzeni poprzez wspomniane przegrody, to wydzielenie to ma
wyodrębnić bryłę budynku z otoczenia na tyle, by bez żadnych wątpliwości dało się wyznaczyć
jego granice. Drugą z przesłanek można interpretować na gruncie art. 47 52. Ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1740 ze zm.),
stanowiącym iż „częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez
uszkodzenia lub istotne] zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotne] zmiany przedmiotu
odłączonego.".
Orzecznictwo administracyjne utrwala pogląd, iż trwałe związanie z gruntem w odniesieniu do
obiektu budowlanego oznacza takie połączenie konstrukcji z gruntem, które powoduje, że
niemożliwe jest odłączenie, oderwanie obiektu od gruntu bez uszkodzenia jego konstrukcji i
bez jej istotnej technicznej zmiany. Potwierdza to chociażby Wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia-29 lipca 2010 roku w sprawie o sygn. akt II OSK 1234/09: „Obiekt
budowlany trwale związany z gruntem musi co do zasady posiadać prefabrykowany lub
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murowany fundament, albo odpowiednio przygotowane podłoże wymagające wykonania
stosownych robót ziemnych. Należy przez to rozumieć mocne połączenie w takim stopniu, że
odłączenie spowodowałoby zasadniczą zmianę w sensie technicznym uniemożliwiającą np.

ponowne posadowienie danego obiektu w innym miejscu bez konieczności ponownego
przygotowania podłoża.". Aby rozważać trwałe związanie z gruntem, połączenie musi być na
tyle mocne, żeby zapewnić mu stabilność i możliwość oparcia się siłom zewnętrznym.
Dodatkowo zarówno treść art. 1a ust. 1 pkt. 1 upol, ani jakikolwiek inny przepis upol czy uPb

nie wymaga od budynku jednolitego charakteru, tj. by wszystkie jego części były wykonane z
tych samych materiałówi identyczną metodą.
Pełny obraz w kontekście opodatkowania obiektu budowlanego podatkiem od nieruchomości

uzyskać można dzięki treści art. l a ust. 1 pkt. 2 upol. Zawarta w nim definicja budowli zawiera
bowiem liczne odesłania do przepisów upol. Należy przez to w procesie odczytywania budowli
jako przedmiotu opodatkowania uwzględnić pojęcia zawarte w art. 3 pkt 1 uPb, art. 3 pkt 2
uPb, art. 3 pkt 3 uPb, art. 3 pkt 4 uPb oraz art. 3 pkt 9 uPb. Wymieniona w art. 3 pkt 3 uPb
definicja zakresowa cząstkowa zawiera dwie przesłanki bycia budowlą:

.

.

Wystarczająca - są nimi wszystkie obiekty wymienione w art. 3 pkt 3 uPb,

.

Konieczną — budowlami nie są obiekty będące budynkami lub te stanowiące malą
architekturę.

Katalog przedstawiony w art. 3 pkt 3 uPb jest przykładowy co oznacza, że w świetle przepisów

prawa budowlanego, budowlami mogą być zarówno obiekty wymienione w przepisie- z
zaznaczonymi powyżej wyjątkami- oraz obiekty niewymieniona. W razie niewymienienia w

ustawie, ustalenie czy dany obiekt jest budowlą, należy skorzystać z dyrektyw wykładni
funkcjonalnej, w tym do wnioskowania per analogiam legis.

Taka wykładnia, dopuszczalna w obrębie prawa budowlanego jest niedopuszczalna w prawie
podatkowym. Wynika to z wyłączności ustawowej, wywodzącej się z art. 84 i art. 217

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 nr 78 poz. 483).
W sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości wypowiedział się TK w wyroku z dnia
13 września 2011 roku, sygn. akt P 33/09: „Należy zatem wskazać raz jeszcze, że za budowle
w rozumieniu u.p.o.l. można uznać:

1) jedynie budowle wymienione expressis verbis w art. 3 pkt 3 u.p.b., winnych przepisach
tej ustawy lub wzałączniku do niej, będące wraz z instalacjami i urządzeniami obiektem
budowlanym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. b u.p.b., czyli pod warunkiem, że
stanowią one całość techniczno-użytkową,
2) 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: (1) urządzeń budowlanych związanych z obiektami budowlanymiw postaci
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budowli w rozumieniu u.p.b., które to obiekty budowlane nie dają się zakwalifikować
jako budowle w ujęciu u.p.o.l., oraz (2) urządzeń budowlanych związanych z obiektami

postaci obiektów małej architektury, przy zastrzeżeniu, że
urządzeniami budowlanymi w rozumieniu u.p.b. nie są instalacje;

budowlanymi w

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”. Nie ma tym samym tożsamości między
pojęciem budowli w prawie podatkowym, a pojęciem budowli w prawie budowlanym.
W oparciu o wcześniejsze spostrzeżenia uznać należy, że wszystkie elementy składające się na
kompleks administracyjno-biurowy realizują wspólnie wszystkie cztery cechy wymienione w
art. 1a ust. 1 pkt 1 upol. Zostały one bowiem trwale związane z gruntem za pomocą stóp
fundamentowych lub do stalowej konstrukcji wspornej. Połączenia tych elementów są mocne
i stanowią o stabilności konstrukcji oraz zabezpieczają ją przed przesuwaniem przez siły
zewnętrzne. Próba ich odłączenia groziłaby uszkodzeniem konstrukcji, a z pewnością istotną
techniczną zmianę tych konstrukcji. Wydzielenie budynku z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych bezsprzecznie występuje w przypadku budynku administracyjno-pomocniczego
E., kontenerów biurowych oraz kontenerów biurowych tymczasowych. Klatka schodowa
stanowi zaś nieodłączny element kompleksu. Bez niej bowiem niemożliwym staje się
korzystanie z drugiego poziomu kompleksu. Oderwanie ich od kompleksów spowodowałoby
całkowite zerwanie funkcjonalne zarówno schodów, jak i elementów z poziomu drugiego. W
związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, iż całość w rozumieniu art. 1a ust. 1
pkt 1 upol w zw. z art. 3 pkt 1 uPb tworzy niejednorodny obiekt budowlany, który spełnia
kryteria pozwalające na uznanie go za jeden budynek.
Zasadności tych twierdzeń ma dowodzić zamieszczony w rejestrze, sporządzony przez Starostę

Sztumskiego w dniu 30 listopada 2020 roku opis omawianego obiektu. Został on ujęty jako
jeden budynek, nr ewidencyjny 604. Wskazano, iż jest to dwukondygnacyjny budynek biurowy
o powierzchni zabudowy równej 145,00 m2. Opisany Rejestr, jakim jest ewidencja gruntów i
budynków, ma status publicznego, 3 wypis z niego ma status dokumentu urzędowego. W tym
zakresie Wnioskodawca przytoczył jeszcze art. 21 ust. 1 n i k , zgodnie z którym „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”.
Przywołany powyżej art. 21 ust. 1 n i k wskazuje wprost, iż informacje zawarte w rejestrze są
wiążące dla organu podatkowego. Tym samym nie może on samodzielnie zmieniać informacji
w nim zawartych. Potwierdza to Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia
2018 roku 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
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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 up. 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 czem/ca 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 wyrażona w wyroku NSA z 7 lutego 2012 r., sygn. akt II FSK 14 71/10, 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 urzędowe ' |l" .

Ponadto w odniesieniu do definicji budowli z art. 1a ust. 1 pkt 2 upol w zw. z art. 3 pkt 1, 3 i 9
uPb obiekty kontenerowe oraz klatka schodowa nie odpowiadają żadnemu z typów budowli
ani nie zostały umieszczone w art. 3 pkt 3 uPb jako wzorce budowli, ani nie zostały określone
w innych przepisach budowlanych lub załączniku do uPb. Nie są one również urządzeniami

technicznymi. Termin urządzenie oznacza „mechanizm lub zespół mechanizmów, służący do
wykonania określonych czynności” (https://sip.pwn.pI/sip/urzadzenie;2533403.html), zaś
przymiotnik techniczny: „odnoszący się do techniki jako dziedziny wiedzy", „używany przy

kreśleniu projektów maszyn, urządzeń, rozwiązań architektonicznych, planów, map itp.”,
„dotyczący techniki wykonywania jakichś czynności lub sposobu realizacji czegoś”, „taki,
którego znaczenie mówiący chce pomniejszyć” (httpsz/lsip.pwn.pl/slowniki/techniczny.html).

Użyty więc w art. 3 pkt 9 uPb zwrot „urządzenia techniczne" nie może odnosić się zarówno do
kontenerów, jak i klatki schodowej.
Mając na uwadze fakt, iż kompleks wznoszony był etapami oraz zważając na jego specyfikę,
przemawiające jest jego złożoność i niejednorodność, fakt iż połączone ze sobą technicznie
obiekty tworzą całość kompleksu wskazuje, iż można je łącznie uznać jako jeden budynek w
świetle 1a ust. 1 pkt. 1 upol w zw. z art. 3 pkt 1 uPb. Pogląd ten ma pełne odzwierciedlenie i
potwierdzenie w ewidencji gruntów i budynków, co jest zgodnie z art. 21 ust. 1 n i k jest
wiążące dla organów podatkowych.
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:
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W świetle obowiązujących przepisów prawa stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny
prawnej przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 upol przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są
grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Pojęcie budynku i budowli jest zawarte w art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2 upol

Budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest tnNaIe
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach. Budowla zaś to 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. Na podstawie
art. 3 pkt 1 uPb, przez obiekt budowlany należy rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury.
Zgodnie z art. 3 pkt 2 uPb, przez budynek należy rozumieć taki 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 przemyslowych, 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. Przez urządzenie budowlane, zgodnie z art. 3 pkt 9 uPb, należy rozumieć
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 przedmiotowej sprawie wątpliwość sprowadza się do uznania, że środki trwałe o numerach
inw. 8000093 oraz 8000192 wraz z zewnętrzną klatką schodową współtworzące kompleks
administracyjno-biurowy stanowią budynki— bądź wspólnie i łącznie z budynkiem
administracyjno-pomocniczym E fragmentyjednego budynku w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt.

1 upol w zw. z art. 3 pkt 1 uPb, i tym samym uznać, iż podlegają one łącznie jednemu
opodatkowaniu. 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 budynek i odniesienie jej do

Strona | 9

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM
UL. MICKIEWICZA 39, 82-400 SZTUM

przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego, a także wskazanie, czy owe części
są faktycznie częścią składową jednego budynku.
Słusznie wskazano w tezie do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28
października 2016 roku (sygn. akt II OSK 786/16), że „Budynek jako obiekt budowlany w
rozumieniu art. 3 pkt 1 p.b. powinien posiadać instalacje zapewniające możliwość użytkowania
go zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien być wzniesiony z użyciem wyrobów
budowlanych.”. Na to czym jest wspomniana instalacja wskazywał m.in.: Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 czerwca 2019
r., ! SA/Go 248/19: „Nie ma bowiem żadnych podstaw do przyjęcia, że pod pojęciem takich
właśnie instalacji zdekodować należy jedynie te instalacje, które dostarczają media
podstawowe tzn. wodę czy prąd. Rodzaj instalacji musi być określany : uwzględnieniem
przeznaczenia budynku; inne instalacje będą wchodziły w zakres tego pojęcia przy budynku
mieszkalnym, a inne przy przemysłowym. Każdy ma bowiem inne przeznaczenie”.
Należy w tym momencie wykazać, iż wskazane Kontenery biurowe tymczasowe DF, nr inw.

8000192 stanowią część budowli. Jak bowiem zostało wyraźnie wskazane we wniosku:
„Kontenery biurowe tymczasowe DF, nr inw. 8000192 są na stale zamontowane do stalowej
konstrukcji wsporcze], która z kolei jest przytwierdzona do ścian i dachu budynku
administracyjno-pomocniczego E. Poprzez związanie z budynkiem, pośrednie związanie z
fundamentami oraz trwałe związanie z gruntem. Stanowią więc część budynku z art. la ust. 1
pkt 1 upa/.”.
0 to, czy można uznać ww. kontenery za część budowli należy odwołać się do orzecznictwa.
Ich związku z gruntem upatrywać należy poprzez fakt przyłączenia do istniejące budynku, oraz
osadzenia ich na stopach fundamentu. Jak zostało podkreślone w wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 23 czerwca 2006 roku, sygn. akt II OSK 923/05: „Dla przyjęcia trwałego
związania z gruntem nie ma znaczenia okoliczność posiadania przez obiekt fundamentów, czy
wielkość zagłębienia w gruncie. Istotne jest, czy posadowienie jest na tyle trwałe, że opiera się
czynnikom mogącym zniszczyć ustawioną na nim konstrukcję". Jak wykazał Wnioskodawca
kontenery te zostały trwale przymocowane do budynku poprzez przytwierdzenie za pomocą
stalowych konstrukcji. Podobnego zdania jest również doktryna, która wskazuje m.in., że „o
związaniu z gruntem nie decyduje metoda ani sposób związania, ale to, czy wielkość obiektu,
jego konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa wymagają takiego trwalego
związania (zob. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 01 października 2009 roku, sygn.
akt i! OSK 1461/08, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 maja 2009 roku, sygn. akt

II OSK 735/08 oraz powoływany już wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 czerwca

2005 roku, sygn. akt u OSK 923/05)”.
Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego należy uznać, iż opisane przez
Wnioskodawcę kontenery stanowią część składową budowli, bowiem za część składową
nieruchomości gruntowej uznawane jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez
uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu
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odłączonego. Tym samym są one częścią jednej większej całości i łącznie stanowią jeden
budynek.
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, 82400 Sztum w terminie 30 dni od daty doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo
aktu, o którym mowa w art. 3 92 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
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:

1.

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

2.

a/a

1.
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Strona | 11

