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Wstęp 

Szanowni Państwo,  

mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejny Newsletter Samorządowy, 

prezentujący najciekawsze tematy związane z podatkiem od nieruchomości i nie 

tylko. W tym numerze po raz pierwszy zawarliśmy także najciekawsze artykuły 

prasowe z minionego miesiąca, które mogą być istotne z perspektywy samorządów.  

Jak zwykle - zachęcamy również do kontaktu i przedstawiania problemów z którymi 

się Państwo borykają. Pomoże nam to jeszcze lepiej dopasowywać się do Państwa 

potrzeb i podnosić jakość naszego newslettera. 

W tym wydaniu przede wszystkim warto zwrócić uwagę na artykuł dotyczący 

wyższych stawek maksymalnych w PON, obowiązujących od 2023 r. Coraz więcej 

samorządów - mając na względzie inflację i rosnące koszty bieżące - decyduje się 

bowiem na zwiększanie stawek podatkowych. Decyzję o zastosowaniu stawki 

maksymalnej podjęło 12 z 18 miast wojewódzkich. 

W nowym newsletterze poruszony został również temat tzw. zwolnienia kolejowego 

w PON – już od pewnego czasu sądy dość jednoznacznie przyjmują pogląd 

korzystny dla podatników, wskazując że ze zwolnienia korzystać może bocznica 

kolejowa, która jest udostępniana na rzecz przewoźników (nawet, jeżeli mogą oni z 

niej korzystać jedynie potencjalnie), a także całe działki ewidencyjne przez teren 

których bocznica przebiega. W ostatnich miesiącach część sądów zaczęła jednak 

zwracać uwagę, że zwolnienie to stanowi niedozwoloną pomoc publiczną, a więc nie 

może być stosowane przez podatników. Kwestia ta nie została jeszcze 

jednoznacznie rozstrzygnięta, niemniej warto śledzić dalszy przebieg tego sporu.  

Z pozostałych tematów – w newsletterze znajdą Państwo podsumowanie 158. 

Konferencji podatkowej - Podatek od nieruchomości w 2022 r. - bieżące problemy i 

wyzwania (z perspektywy podatników i samorządów). Na konferencji poruszony 

został szereg niezwykle ciekawych i aktualnych problemów związanych z PON, o 

których wspominamy w podsumowaniu. 

Wśród artykułów prasowych, które dla Państwa wyselekcjonowaliśmy, zwracamy 

szczególną uwagę na artykuł dotyczący kwestii tytułów wykonawczych i 

konsekwencji, jakie mogą wiązać się z ich wadliwym wystawieniem. Oczywiście, 

Państwa uwadze polecamy także pozostałe artykuły – odnoszą się one bowiem do 

konkretnych problemów merytorycznych, z którymi mierzy się wiele samorządów.  

Jan Furtas, partner w CRIDO 
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Cytaty 

„Biorąc pod uwagę m.in. wysoką inflację oraz problemy finansowe 

samorządów – nie można się dziwić, że samorządy korzystają z możliwości 

zwiększenia wpływów.”   

Jan Furtas, partner w CRIDO 

 

„Pojawiła się jednak wątpliwość, czy tego rodzaju zwolnienie [zwolnienie 

kolejowe] nie powinno zostać uznane za pomoc publiczną. Jest to o tyle 

istotne, że Polska nie notyfikowała tego zwolnienia Komisji Europejskiej – 

jeżeli więc jest to pomoc publiczna możliwość stosowania zwolnienia przez 

podatników stawałaby pod znakiem zapytania.”  

Daniel Panek, menedżer w CRIDO 
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Wpisy PON 

12 z 18 miast wojewódzkich zdecydowało się na 

maksymalne stawki PON 

We wpisie z 15 lipca 2022 r. informowaliśmy o zmianie wysokości maksymalnych 

stawek podatku od nieruchomości (PON) na rok 2023. Ich wysokość w danym roku 

jest – upraszczając – skorelowana ze wzrostem cen towarów i usług 

konsumpcyjnych (I półrocze), który to wyniósł 11,8 %. 

W praktyce przełożyło się to na sytuację podatników, którzy - w znakomitej 

większości - od 2023 r. będą płacić wyższy PON. 

Analizując jedynie miasta wojewódzkie - należy wskazać, że we wszystkich z nich 

wzrosły stawki PON na 2023 r. – zaś dwanaście z osiemnastu miast wojewódzkich 

postanowiło uchwalić maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok. 

W przypadku, gdy w danym mieście również w 2022 roku obowiązywały stawki 

maksymalne podatku, wzrosną one o: 

12,62% - w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej (do 1,16 zł/m2), 

11,81% - w przypadku budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej (do 28,78 zł/ m2). 

W sytuacji, gdy w 2022 roku obowiązywały stawki niższe niż maksymalne, a na 2023 

rok uchwalone zostały stawki maksymalne, ich wzrost procentowy jest jeszcze 

większy. 

Taka sytuacja ma miejsce np. w Białymstoku, gdzie wzrost stawek rok do roku 

wyniósł 18,37% (grunty) oraz 14,66% (budynki). 

Podwyżka stawek może być wysoka, nawet w przypadku nieuchwalenia przez 

gminę stawek maksymalnych - co widać na przykładzie Lublina, gdzie ich wzrost 

procentowy wynosi 14% (grunty) oraz 15,38% (budynki). 

Należy podkreślić, że gminy są uprawnione do corocznego uchwalania wysokości 

stawek podatku od nieruchomości, w kwocie nie wyższej niż górna granica 

ustawowa. Biorąc pod uwagę m.in. wysoką inflację oraz problemy finansowe 

samorządów – nie można się dziwić, że samorządy korzystają z możliwości 

zwiększenia wpływów z tego tytułu. 

Autor: Jan Furtas, partner w CRIDO 
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Zwolnienie kolejowe w PON to niedozwolona pomoc 

publiczna? 
 
W latach 2017-2021 wielu przedsiębiorców posiadających infrastrukturę kolejową 

stosowało zwolnienie z opodatkowania dla posiadanych torów (bocznic), jak i 

zajętych przez nie gruntów. 

Przesłanki jego stosowania przez długi czas były przedmiotem sporów pomiędzy 

samorządami a przedsiębiorcami. W ostatnim czasie jednak pojawił się w tych 

sporach nowy wątek, tj. czy zwolnienie to nie stanowi przypadkiem pomocy 

publicznej, która nie została notyfikowana Komisji Europejskiej, a zatem jest 

niedopuszczalna. 

Analizowane zwolnienie kolejowe zostało uregulowane w art. 7 ust. 1 pkt 1 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wielu przedsiębiorców miało 

możliwość skorzystania z niego, wystarczyło bowiem żeby: 

• dany grunt, budynek bądź budowla wchodziła w skład infrastruktury 

kolejowej – tj. była elementem wymienionym w Załączniku 1 do ustawy o 

transporcie kolejowym oraz 

• infrastruktura ta była udostępniana przewoźnikom kolejowym – tj. była 

zapewniona możliwość korzystania z tej infrastruktury. 

Wśród organów podatkowych pojawiła się jednak wątpliwość, czy tego rodzaju 

zwolnienie nie powinno zostać uznane za pomoc publiczną. Jest to o tyle istotne, że 

Polska nie notyfikowała tego zwolnienia Komisji Europejskiej – jeżeli więc jest to 

pomoc publiczna możliwość stosowania zwolnienia przez podatników stawałaby pod 

znakiem zapytania. 

Stosownie do prawa Unii Europejskiej oraz orzecznictwa Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby działanie państwa zostało uznane za 

pomoc publiczną: 

• musi mieć miejsce interwencja państwa lub pomoc ma być udzielona przy 

użyciu zasobów państwowych (także organów lokalnych); 

• interwencja musi być w stanie wpłynąć na wymianę handlową między 

państwami członkowskimi, tj. wzmocnić pozycje danego przedsiębiorstwa w 

porównaniu z innymi przedsiębiorstwami konkurującymi na wspólnym rynku 

(także na rynku wewnętrznym danego państwa członkowskiego), 

• beneficjentowi musi być przyznana selektywna korzyść (sprzyjanie 

niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów); 

• pomoc musi zakłócać lub grozić zakłóceniem konkurencji. 

Część Wojewódzkich Sądów Administracyjnych[1] rozstrzygając spory w tym 

zakresie uznała, że tzw. zwolnienie kolejowe obowiązujące w latach 2017-2021 

stanowiło pomoc publiczną – ma ono bowiem charakter selektywny. Zwolnienie 

kolejowe zmniejsza ciężar fiskalny, obciążający budżet przedsiębiorców, którzy 

posiadają w ich zasobach majątkowych elementy infrastruktury kolejowej. Inni zaś 

przedsiębiorcy, którzy takiej infrastruktury nie posiadają, z pomocy takiej skorzystać 

nie mogą, choćby zajmowali się tego samego rodzajem działalności. 

W efekcie, część orzecznictwa wskazuje, że ze względu na brak notyfikacji art. 7 

ust. 1 pkt 1 UPOL – pomoc w tej formie nie może być przez przedsiębiorców 

stosowana. 

Inne wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych[2] wskazują jednak, że 

zwolnienie z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej nie ma charakteru 

selektywnego, nie grozi zakłóceniem konkurencyjności i nie wpływa na wymianę 

handlową między państwami członkowskimi UE, co oznacza że nie stanowi pomocy 

publicznej (nie ma więc przeszkód do jego stosowania). 
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Który kierunek jest poprawny? Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć – argumenty 

podnoszone przez obie strony sporu mają pewne podstawy. Być może ostatecznie 

przeważające okażą się w tym wypadku nie argumenty merytoryczne, a 

„słusznościowe” np. ocena czy podatnicy powinni ponosić konsekwencje 

niefrasobliwości ustawodawcy w formułowaniu przepisów. 

Niewątpliwie, przedsiębiorcy i samorządy poznają odpowiedź dopiero wówczas, gdy 

problemem zajmie się NSA. Do tego jednak – niestety – musi upłynąć jeszcze nieco 

czasu. 

[1] Wyroki WSA w Rzeszowie z 19 października 2021 r., sygn. akt I SA/Rz 563/21, WSA w 

Szczecinie z 26 maja 2022 r., sygn. akt I SA/Sz 140/22, WSA we Wrocławiu z 29 czerwca 

2022 r., sygn. akt I SA/Wr 81/22, WSA w Gdańsku z 5 lipca 2022 r., sygn. akt I SA/Gd 257/22, 

WSA w Gdańsku z 26 lipca 2022 r., sygn. akt I SA/Gd 347/22. 

[2] Wyroki WSA w Gdańsku z 9 sierpnia 2022 r., sygn. akt I SA/Gd 470/22 – I SA/Gd 472/22, 

WSA w Opolu z 30 września 2022 r., sygn. akt I SA/Op 213/22. 

Autorzy:  

Daniel Panek, starszy menedżer w CRIDO 

Sara Jabłońska, starsza konsultantka w CRIDO 

 

PON to nadal najbardziej kontrowersyjny  

i nieuregulowany podatek w Polsce 

Podsumowanie 158. Konferencji podatkowej - Podatek od nieruchomości w 2022 r. 

- bieżące problemy i wyzwania (z perspektywy podatników i samorządów) 

  Prawotwórcza rola Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych w 

kształtowaniu podatku od nieruchomości w Polsce 

  Kwestia mierzenia powierzchni użytkowej budynków oraz realne konsekwencje 

wyroku NSA z maja 2022 roku dla podatników w zakresie PON 

  Dzielenie budowli na mniejsze elementy - czy z dużego obiektu powinno się 

„wyodrębniać” mniejsze dla potrzeb opodatkowania czy jednak traktować je jako 

jedna całość? 

  „Zwolnienie kolejowe” obowiązujące w latach 2017-2021 i ryzyko uznania go za 

niedozwoloną pomoc publiczną 

To zaledwie kilka z wielu ciekawych zagadnień poruszonych podczas 158. 

Konferencji podatkowej - Podatek od nieruchomości w 2022 r. - bieżące problemy i 

wyzwania (z perspektywy podatników i samorządów). 

Konferencja orgaznizowana przez Centrum Dokumentacji i Studiów 

Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego oraz CRIDO jest platformą wymiany 

aktualnej wiedzy i omówienia orzecznictwa w zakresie podatku od nieruchomości w 

Polsce, która gromadzi wybitnych praktyków z zakresu tego – niewątpliwie 

kontrowersyjnego - podatku. 

Autorzy:  

Daniel Panek, starszy menedżer w CRIDO 
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12 tytułów wykonawczych za roczny podatek od 

nieruchomości i ogromne koszty 

  

Czy można za niezapłacony za cały rok podatek od nieruchomości zapłacić 12 razy 

wyższe koszty egzekucyjne? Fiskus uważa, że tak. Tymczasem, między wysokością 

kosztów egzekucyjnych a podjętymi czynnościami organów egzekucyjnych musi 

zachodzić racjonalna zależność. Opłata manipulacyjna musi być zaś adekwatna do 

sprawy – orzekł NSA w siedmioosobowym składzie. 

Prezydent Miasta Knurów, działając jako wierzyciel, wystawił wobec pewnej spółki12 

tytułów wykonawczych, obejmujących podatek od nieruchomości za 2008 r., nadał 

decyzji rygor natychmiastowej wykonalności i skierował do organu egzekucyjnego. 

Spółka zgłosiła zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji. Organ egzekucyjny 

umorzył postępowanie egzekucyjne w odniesieniu do częściowej zapłaty 

zobowiązania, określił koszty egzekucyjne i obciążył nimi wierzyciela, tj. Prezydenta 

Miasta. Wyniosły one 51300 zł jako opłaty manipulacyjne (4275 zł od każdego tytułu 

wykonawczego). 

 

Brak górnej granicy opłaty manipulacyjnej 

Wierzyciel wniósł zażalenie. Podnosił, że z racji na stwierdzoną przez Trybunał 

Konstytucyjny niekonstytucyjność art. 64 par. 1 pkt 6 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji dopuszczalne jest ustalanie opłaty wyłącznie na 

poziomie minimalnym. 

Istota sporu pomiędzy Prezydentem Miasta a organem odwoławczym sprowadza 

się więc do kwestii prawidłowości, w świetle wyroku TK z 28 czerwca 2016 r. (sygn. 

akt SK 31/14) określenia wysokości kosztów egzekucyjnych obciążających 

wierzyciela w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego wobec 

zobowiązanego. 

WSA: Granice określone przez Trybunał Konstytucyjny 

WSA w Gliwicach wyrokiem z 22 maja 2018 r. uchylił postanowienie Dyrektora Izby 

Administracji Skarbowej w Katowicach (sygn. akt I SA/Gl 299/18). Zauważył, że 

zarówno organ, jak i sąd działa w obszarze nieunormowanym przez ustawodawcę. 

W konsekwencji rozstrzygnięcie nastąpić musi w granicach określonych przez 

Trybunał Konstytucyjny. 

Zdaniem WSA, organy nie oceniły w sposób kompleksowy adekwatności kosztów 

egzekucyjnych, którymi został obciążony wierzyciel. Koszty te ustalono jako iloczyn 

ilości tytułów wykonawczych w liczbie dwunastu i limitu opłaty manipulacyjnej. Może 

się okazać, że realizacja standardów konstytucyjnych doprowadzi do określenia 

opłaty w znacznie niższej wysokości. 

Organ nie zgodził się ze stanowiskiem sądu, że skoro egzekucja dotyczyła podatku 

od nieruchomości za jeden rok podatkowy, należność mogła być objęta jednym 

tytułem wykonawczym. Wniósł skargę kasacyjną. 

Zamiast uchwały wyrok w siedmioosobowym składzie 

NSA po rozpoznaniu 12 kwietnia 2022 r. skargi kasacyjnej dyrektora IAS postanowił 

przedstawić do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA zagadnienie prawne 

budzące poważne wątpliwości: jaką metodę należy uznać za właściwą do obliczenia 

kosztów egzekucyjnych w świetle przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, 

w tym zwłaszcza art. 64 par. 1 pkt 6 tej ustawy, w jej brzmieniu obowiązującym w 

okresie od 17 sierpnia 2016 r. do 20 lutego 2021 r.? 
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NSA nie podjął jednak uchwały i przyjął sprawę do rozpoznania w siedmioosobowym 

składzie, co uczynił w dniu 19 grudnia br. oddalając skargę kasacyjną organów 

skarbowych (III FSK 283/21). 

Miasto: Orzecznictwo rozbieżne 

- Można dostrzec dwa kierunki co do opłaty manipulacyjnej. Pierwszy, że istnieje 

konieczność zastosowania art. 64 pkt 1 par. 6 zgodnie z jego brzmieniem i 

wymierzenie opłat manipulacyjnej w tylu kwotach, ile tytułów wykonawczych 

wystawił wierzyciel i ile tytułów było przedmiotem postępowania egzekucyjnego. 

Kwestią do oceny jest wysokość opłaty za poszczególny tytuł wykonawczy. 

Natomiast drugi kierunek, który został ukształtowany na podstawie przepisów 

dotyczących egzekucji z nieruchomości, czyli bardziej skomplikowanego 

postępowania nakazuje przyjąć, że należy się jedna opłata manipulacyjna wyliczony 

jako 1 proc. z kwoty maksymalnej. Organy egzekucyjne wyliczyły opłatę 

manipulacyjną z uwzględnieniem stawki procentowej z egzekucji z nieruchomości, 

ale przemnożyły to przez 12 tytułów wykonawczych – argumentował przed NSA 

Rafał Wróbel, radca prawny Prezydenta Miasta Knurów. Dodał, że w ocenie 

wierzyciela ta opłata powinna się sprowadzić do jednej opłaty policzonej zgodnie z 

tym modelem. 

 

- Za taką wykładnią przemawia także fakt, iż TK wskazał w uzasadnieniu, że należy 

zachować racjonalną zależność między wysokością opłat w egzekucji a 

czynnościami organu – podkreślał pełnomocnik miasta. 

 

Dodał, że należy też odnieść się do stanu prawnego, który obowiązuje po 20 lutego 

2021 r. Ustawodawca zdecydował się na określenie maksymalnej kwoty opłaty 

manipulacyjnej na poziomie 40 i 100 zł w zależności od tego czy postępowanie 

egzekucyjne zostało wszczęte czy nie. 

 

- Można stwierdzić, że wysokość opłat za czynności egzekucyjne nie uległa zmianie 

natomiast drastycznie uległa obniżeniu wysokość opłaty manipulacyjnej i to powinien 

być kierunek przy interpretacji starych przepisów – podkreślał Rafał Wróbel. 

NSA: Organy zawiodły 

NSA podkreślił, że art. 64 par. 1 pkt 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji nie został uchylony przez TK a tylko zweryfikowany konstytucyjnie. 

Trybunał stwierdził, że przepis ten w zakresie w jakim nie określa maksymalnej 

opłaty manipulacyjnej jest niezgodny z Konstytucją, nie wypowiedział się czy 

stosować minimalną czy maksymalną opłatę i jaką metodą ją obliczać. 

- TK stwierdził, że ta opłata musi być adekwatna do sprawy, do stopnia jej 

skomplikowania, do nakładu pracy itp. Stan tej sprawy nie wskazuje, ile czynności 

egzekucyjnych dokonano, ile razy zastosowano dany środek egzekucyjny i ile razy 

poniesiono koszty manipulacyjne. Nie możemy na obecnym etapie postępowania 

odnośnie określenia wysokości opłaty manipulacyjnej rozstrzygać tego czy na 

podstawie jednej decyzji podatkowej można wystawić jeden czy 12 tytułów 

wykonawczych, ponieważ to mogłoby być rozpoznane w przypadku skargi na 

prowadzenie egzekucji administracyjnej. To nie jest przedmiotem tej sprawy – 

uzasadniał sędzia Brolik. 

Dla określenia prawidłowej opłaty manipulacyjnej trzeba wiedzieć, czy w związku z 

każdym tytułem poniesiono koszty manipulacyjne. 

- Dla prawidłowego zastosowania art. 64 par. 6 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji w brzmieniu obowiązującym w okresie od 17 czerwca 

2016 r. do 20 lutego 2021 r. należy określić podstawę prawną egzekucyjno-

prawnego stanu w indywidualnej sprawie administracyjnej w przedmiocie opłaty 
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manipulacyjnej, którą mogą stanowić wyłącznie regulacje prawne adekwatne do 

stanu sprawy. Należy ustalić czy i ile czynności wykonano w tej sprawie i określić, 

ile razy zastosowano środek egzekucyjny i ile razy poniesiono opłatę manipulacyjną 

– uzasadniał Jack Brolik, sędzia NSA. 

NSA wskazał, że organy powinny w tej sprawie zaprezentować rzeczywisty obraz 

ocenianego postępowania egzekucyjnego, czyli wysokość egzekwowanej 

należności pieniężnej objętej każdym tytułem wykonawczym oraz ile razy 

zastosowano środki egzekucyjne, czy dokonano jednej czy 12 czynności 

manipulacyjnych i na czym one polegały. 

- Takie ustalenia nie wynikają z wydanych w tej sprawie rozstrzygnięć organów. 

Wątpliwości, luki i zaniechania organów skarbowych w prowadzeniu postępowania 

uniemożliwiają prawidłowe, wnikliwe i w pełni uzasadnione odtworzenie 

egzekucyjno-prawnego stanu faktycznego w przedmiocie określenia spornych opłat 

manipulacyjnych a przez to merytoryczne skontrolowanie i rozstrzygnięcie całkowite 

ad meritum– uzasadniał Jacek Brolik, sędzia sprawozdawca. 

NSA stwierdził, że nie można ocenić, czy zachodzi realna i racjonalna zależność 

między wysokością kosztów a podjętymi czynnościami organów egzekucyjnych, 

ponieważ brak jest jednoznacznych ustaleń i ocen, ile razy dokonano zastosowania 

środków egzekucyjnych, czy i ile wykonano czynności egzekucyjnych. Dokonanie 

takich ustaleń pozwoliłoby ocenić czy ta sporna opłata była adekwatna do sprawy, 

czy była wygórowana. W obecnym stanie sprawy sąd mógł tylko wskazać, jak widzi 

możliwości ustalania wysokości tej opłaty. 

Źródło: https://www.prawo.pl/podatki/tytuly-wykonawcze-i-koszty-

egzekucyjne-podatku-od-nieruchomosci,518910.html 

 

Gmina nie może naliczać podatku od myjni 

samochodowej w roku, w którym ją wybudowano 

Od października br. zgodnie z decyzją wójta gminy jako spółka płacimy podatek od 

nieruchomości – myjni samochodowej. Myjnia powstała i funkcjonuje od września 

br. Czy gmina postąpiła prawidłowo? A może powinniśmy płacić od stycznia 2023 

r.? 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.), podlegają grunty, budynki lub ich 

części, a także budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. Płatnikami tej daniny są osoby fizyczne, prawne, jednostki 

organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, będące: 

• właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych; 

• posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych; 

• użytkownikami wieczystymi gruntów; 

• posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub 

ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: 

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia 

Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby 

fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości, 

b) jest bez tytułu prawnego. 

Natomiast w art. 4 ust. 1 u.p.o.l. dookreślono, że podstawę opodatkowania 

stanowi: 

• dla gruntów ‒ powierzchnia; 

• dla budynków lub ich części ‒ powierzchnia użytkowa; 

https://www.prawo.pl/podatki/tytuly-wykonawcze-i-koszty-egzekucyjne-podatku-od-nieruchomosci,518910.html
https://www.prawo.pl/podatki/tytuly-wykonawcze-i-koszty-egzekucyjne-podatku-od-nieruchomosci,518910.html
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• dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4‒6 – wartość, o której mowa w 

przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku 

podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, 

niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie 

zamortyzowanych ‒ ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano 

ostatniego odpisu amortyzacyjnego. 

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. rada gminy w drodze uchwały ustala m.in. stawki 

podatku od nieruchomości od budowli. Nie mogą one przekroczyć rocznie 2 proc. 

ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3‒7 u.p.o.l. 

Z punktu widzenia sygnalizowanych w stanie faktycznym wątpliwości kluczowe 

znaczenie ma art. 6 ust. 1 i 2 u.p.o.l. Postanowiono w nim, że obowiązek podatkowy 

powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Ponadto, jeżeli 

okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie 

budowli albo budynku lub ich części, to obowiązek podatkowy powstaje z 1 stycznia 

roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym 

rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku. 

W orzecznictwie sądowym akcentuje się, że skoro budowlę stanowiącą przedmiot 

opodatkowania ukończono np. w listopadzie, to obowiązek podatkowy od tego 

przedmiotu opodatkowania powstał 1 stycznia następnego roku (por. wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 kwietnia 2022 r., sygn. akt III FSK 854/21). 

Powyższe argumenty prawne dają podstawy, by wnioskować, że wójt gminy wydał 

nieprawidłową decyzję w sprawie podatku od nieruchomości. W przypadku 

wybudowania czy rozpoczęcia użytkowania budowli obowiązek podatkowy 

następuje dopiero od kolejnego roku kalendarzowego, a nie od kolejnego miesiąca 

w roku oddania budowli do użytkowania. W tych okolicznościach organ podatkowy 

powinien zmienić swoją decyzję. Należy w tej sprawie skierować pismo do urzędu 

gminy, ponieważ wójt gminy władny jest dokonać zmiany decyzji w sprawie podatku 

od nieruchomości. 

Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8583636,gmina-

podatek-od-myjni-samochodowej-rok-wybudowania-opodatkowanie-

myjni.html   

 

Niższy podatek od nieruchomości nie dla aptek.  

NSA rozwiał wątpliwości farmaceutów 

Apteki nie udzielają świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, dlatego nie mogą korzystać z preferencyjnej stawki 

podatku od nieruchomości - wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 

 

• Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podmioty, 

które zajmują budynki na udzielanie świadczeń zdrowotnych, mogą 

korzystać z preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości 

• Kwestią sporną pozostawało, jak w tej sytuacji kwalifikować apteki 

• Wątpliwości rozwiał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, który 

oddalił skargę właściciela nieruchomości na wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Lublinie przyjmującego argumentację, że podmiot 

prowadzący aptekę nie udziela świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 

ustawy o działalności leczniczej 

https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8583636,gmina-podatek-od-myjni-samochodowej-rok-wybudowania-opodatkowanie-myjni.html
https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8583636,gmina-podatek-od-myjni-samochodowej-rok-wybudowania-opodatkowanie-myjni.html
https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8583636,gmina-podatek-od-myjni-samochodowej-rok-wybudowania-opodatkowanie-myjni.html
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Niższy podatek od nieruchomości nie dla aptek. NSA rozwiał wątpliwości 

farmaceutów  

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewidują dla lokali 

wykorzystywanych na udzielanie świadczeń zdrowotnych preferencyjne stawki 

podatku od nieruchomości.  

"Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od 

nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie od budynków lub ich 

części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 

zł od 1 midx2 powierzchni użytkowej" - czytamy w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych.  

Kwestią sporną pozostawało, jak kwalifikować apteki. Dolnośląska Izba Aptekarska 

przygotowała w kwietniu br. opracowanie prawne, z którego wynikało, że 

prowadzący apteki mogą skorzystać z preferencyjnych stawek. Jeśli tylko złożą 

stosowną deklarację. 

Zdania tego nie podzielili jednak sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, a 

wcześniej Samorządowego Kolegium Odwoławcze (SKO) i Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Lublinie. 

"Działalność w zakresie prowadzenia apteki reguluje ustawa Prawo 

farmaceutyczne" 

NSA oddalił skargę właściciela nieruchomości na wyrok wojewódzkiego sądu 

przyjmującego argumentację, że podmiot prowadzący aptekę nie udziela świadczeń 

zdrowotnych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. 

Zdaniem sędziów z Lublina, nie spełnia on ustawowych warunków, m.in. uzyskania 

wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą (art. 103, art. 106 

ustawy o działalności leczniczej), natomiast "działalność (...) w zakresie 

prowadzenia apteki regulują przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne."  

W opinii WSA, jak czytamy, "podatnik nie może zasadnie twierdzić, że prowadząc 

aptekę, a tym samym pozostając w sferze regulowanej przez ustawę Prawo 

farmaceutyczne, jednocześnie niejako automatycznie wykonuje działalność, będącą 

przedmiotem ustawy o działalności leczniczej. Jest to dowolna interpretacja 

obowiązującego stanu prawnego w świetle porównania zakresów każdej z tych 

ustaw". 

NSA podtrzymał argumentację sądu z Lublina, wskazując w orzeczeniu, że „art. 5 

ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie obejmuje swoim 

zakresem wszelkich świadczeń zdrowotnych - w potocznym znaczeniu tego pojęcia, 

na którym skoncentrował się podatnik - natomiast mowa w nim o świadczeniach 

zdrowotnych” - czytamy na portalu mgr.farm. 

Źródło: https://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Nizszy-podatek-od-nieruchomosci-

nie-dla-aptek-NSA-rozwial-watpliwosci-farmaceutow,240185,6.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Nizszy-podatek-od-nieruchomosci-nie-dla-aptek-NSA-rozwial-watpliwosci-farmaceutow,240185,6.html
https://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Nizszy-podatek-od-nieruchomosci-nie-dla-aptek-NSA-rozwial-watpliwosci-farmaceutow,240185,6.html
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NSA. działalność rolnicza a podatek od drogi 

wewnętrznej 

Grunty służące wewnętrznej komunikacji pomiędzy gruntami, na których 

prowadzona jest działalność rolnicza w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 6 ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, są gruntami związanymi 

z działalnością rolniczą. 

Wyrokiem z dnia 10 lipca 2019 r., sygn. akt I SA/Sz 272/19, Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę spółki z o.o. na decyzję 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie podatku od 

nieruchomości. Spór w sprawie dotyczył opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości gruntu będącego własnością spółki, oznaczonego w ewidencji 

gruntów i budynków symbolem "dr", jako gruntu związanego z działalnością 

gospodarczą. Sąd nie zgodził się z argumentacją skargi, że spółki nie można 

uznać za przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(dalej: "u.p.o.l."), z uwagi na prowadzenie wyłącznie działalności rolniczej. 

Podkreślił, że spółka nie wykazywała tego w postępowaniu podatkowym, mając 

zapewnioną taką możliwość w obu instancjach. Za chybiony WSA uznał także 

zarzut i argumentację spółki, iż to organ podatkowy "nie przeprowadził żadnego 

postępowania dowodowego, zmierzającego do ustalenia statusu ("charakteru") 

tych dróg" - nie wskazując nawet przykładowo rodzaju takich dowodów. 

Niewątpliwie bowiem "status" tych dróg, obowiązujący także w postępowaniu 

podatkowym, ustala organ ewidencyjny. W razie jego kwestionowania przez 

właściciela (użytkownika) gruntów może on uruchomić właściwe postępowanie 

administracyjne zmierzające do dokonania zmian w ewidencji. 

Naczelnego Sądu Administracyjnego uchylił w całości ww. wyrok w całości 

oraz decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego: 

Jak wskazał NSA, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał za 

prawidłowe stanowisko organu, co do tego, że spółka jako przedsiębiorca posiada 

sporne pod względem opodatkowania grunty i tym samym grunty te prawidłowo 

uznano za związane z działalnością gospodarczą stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 3 

u.p.o.l. Pomija jednak treść przepisu w jego wstępnej części, mianowicie tego, że 

aby móc przyjąć takie stanowisko za poprawne w pierwszej kolejności trzeba 

ustalić, że w okolicznościach sprawy nie ma miejsca działalność wymieniona w art. 

1a ust. 2 u.p.o.l., gdyż taka nie jest uważana za działalność gospodarczą. W art. 

1a ust. 2 pkt 1 u.p.o.l. ustawodawca określił, że nie uważa się za działalność 

gospodarczą, działalności rolniczej. Zatem w sytuacji, gdy grunty są związane z 

działalnością rolniczą, o jakiej mowa w art. 1a ust. 1 pkt 6 u.p.o.l. nie ma 

zastosowania art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Ustawodawca zdefiniował działalność 

rolniczą jako produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału 

siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję 

warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i 

produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, 

produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb (art. 

1a ust. 1 pkt 6 u.p.o.l.). Nie uzależnia tej kwalifikacji od innych czynników, jak tylko 

od rodzaju działań (czynności) podmiotu. W szczególności nie uzależnia jej od 

sposobu sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków gruntu, na którym te 

działania są prowadzone. 

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego grunty służące wewnętrznej 

komunikacji pomiędzy gruntami, na których prowadzona jest działalność rolnicza w 

rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 6 u.p.o.l., są gruntami związanymi z działalnością 

rolniczą. Zgodnie z art. 21 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego (dalej: 

p.g.k.) 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. 
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Jednakże, w przeciwieństwie np. do rodzaju gruntów (art. 1a ust. 3 u.p.o.l.), 

ustalenie z jakiego rodzaju działalnością (gospodarczą, albo rolniczą) związany 

jest grunt, nie zależy od sklasyfikowania gruntu w tej ewidencji. Zatem samo 

zaliczenie gruntu do dróg i oznaczenie go symbolem "dr", także stosownie do § 68 

ust. 3 pkt 7 lit. a Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 

dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r., 

poz. 454 ze zm.), nie przekłada się na sposób kwalifikacji działalności, z jaką 

związany jest grunt, a ta jest okolicznością istotną dla zastosowania art. 1a ust. 1 

pkt 3 w zw. z ust. 2 u.p.o.l. Produkcja roślinna i zwierzęca, w tym również 

produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz 

reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, 

sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i 

owadów użytkowych, produkcja zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz 

chów i hodowlę ryb; zawiera w sobie czynność przemieszczania produktów czy 

rzeczy służących produkcji (hodowli). Logicznym i zgodnym z doświadczeniem 

życiowym jest stwierdzenie, że komunikacja służąca działalności rolniczej jest jej 

niezbędnym elementem i grunty wykorzystywane pod wewnętrzną komunikację 

gospodarstw rolnych można uznać za związane z tego rodzaju działalnością. 

Skoro podatnik wskazuje, że przedmiotowe grunty są zajęte na komunikację 

pomiędzy gruntami, na których wykonuje działalność rolniczą, to obowiązkiem 

organu było zweryfikowanie tych okoliczności, jako istotnych w świetle przepisów 

u.p.o.l., w tym przywołanego w skardze kasacyjnej art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. 

Poprzestając na uznaniu, że organ wykazał, że spółka była przedsiębiorcą WSA 

dokonał oceny kwalifikacji ustaleń faktycznych w kontekście błędnej wykładni 

przepisów prawa materialnego i błędnie uznał, że w sprawie w tym zakresie organy 

podatkowe ustaliły wszystkie fakty i okoliczności, które były niezbędne dla 

załatwienia sprawy (art. 122 Ordynacji podatkowej) oraz zebrały wszystkie 

dostępne dowody i rozpatrzyły je w sposób wyczerpujący (art. 187 § 1 O.p.). To w 

konsekwencji stanowi dla organu wskazanie co do dalszego postępowania. 

Oddalając skargę WSA naruszył art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a., gdyż 

kontrolowana decyzja naruszała art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. oraz art. 120 w zw. z 

art. 122 i art. 187 § 1 O.p. 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 października 2022 r., sygn. akt III 

FSK 1422/21 

 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1D040078D4
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1D040078D4
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Warto zapytać 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Panek  

Senior Manager 

  

T:  +48 600 441 967 

E: Daniel.Panek@crido.pl    

Jan Furtas 

Partner 

  

T: +48 600 364 205 

E: Jan.Furtas@crido.pl    

Tomasz Groszyk 

Senior Manager 

  

T: +48 539 391 086 

E: Tomasz.Groszyk@crido.pl  
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Warto obserwować 


