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Wstęp 

Szanowni Państwo,  

mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejny Newsletter Samorządowy – tym 

razem jego zawartość jest nieco skromniejsza niż zazwyczaj, niemniej mamy 

nadzieję, że tematyka będzie dla Państwa interesująca. 

Tym razem skupiamy się wyłącznie na kwestiach związanych z podatkiem od 

nieruchomości – w tym wydaniu szczególnie interesujące jest podsumowanie 

uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 października 2022 r. w sprawie 

opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji redukcyjno-pomiarowych i im 

podobnych. W newsletterze znajdą Państwo zestawienie najważniejszych tez 

zawartych w uchwale wraz z krótkim komentarzem podsumowującym wnioski 

płynące z każdej cytowanej tezy. 

Ponadto, w bieżącym wydaniu znajdą Państwo także omówienie ostatniego 

orzecznictwa sądów administracyjnych, dotyczącego opodatkowania PON wag 

samochodowych. Przez wiele lat kwestia ta nie była kontrowersyjna i panowało 

powszechne przekonanie, że wagi samochodowe to urządzenia techniczne 

opodatkowane jedynie od ich części budowlanych. W ostatnim czasie w 

orzecznictwie pojawił się jednak pogląd, że cała waga samochodowa może 

podlegać opodatkowaniu PON jako budowla. Warto śledzić kierunek, w którym 

będzie rozwijał się ten spór – może one mieć bowiem znaczenie dla opodatkowania 

również innych urządzeń na fundamentach. 

Daniel Panek, starszy menedżer w CRIDO  
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Cytaty 

„Stanowisko NSA wskazuje, że wbrew utrwalonej już od wielu lat linii 

orzeczniczej nie wszystkie instalacje znajdujące się w budynkach można 

uznać za część budynku.” – Daniel Panek, starszy menedżer w CRIDO 
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Wpisy PON 

Uchwała NSA III FPS 2/22 – kluczowe fragmenty 

 

W dniu 10 października 2022 r. NSA wydał kolejną ważną dla podatku od 

nieruchomości uchwałę, która ma duże znaczenie praktyczne dla wykładni 

przepisów UPOL. Poniżej prezentujemy wybrane fragmenty uchwały, które mogą 

mieć znaczenie również dla opodatkowania obiektów innych niż stacje redukcyjno-

pomiarowe gazu i im podobne. Do każdego fragmentu dodaliśmy także krótki 

komentarz, wskazujący na praktyczne znaczenie danej tezy. 

• Ani w ustawie podatkowej, ani też w żadnym innym akcie rangi ustawowej 

nie zostało zdefiniowane pojęcie gazociągu. Termin ten określony został 

natomiast w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy – Prawo budowlane 

(…). Zawarte w przytoczonym rozporządzeniu definicje legalne sieci 

gazowej i gazociągu mogą być uwzględniane tylko w obrębie tego aktu 

prawnego i nie mogą stanowić podstawy do zdefiniowania budowli jako 

przedmiotu opodatkowania. 

W przywołanym fragmencie NSA potwierdza wynikający z wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego P 33/09 pogląd, że dla ustalenia co składa się na daną budowlę 

nie jest możliwym odwoływanie się do aktów rangi podustawowej (np. rozporządzeń 

technicznych). 

 

• Ustalając pojęcie gazociągu na potrzeby podatkowe, zasadne jest 

posłużenie się regułami wykładni językowej, jakkolwiek zastosowanie 

literalnej reguły interpretacyjnej może skutkować przyjęciem definicji 

zbieżnej z użytą w ww. rozporządzeniu 

W ocenie NSA wykładnia pojęć, które służą ustaleniu przedmiotu opodatkowania, 

powinna być oparta na regułach językowych. Przy czym – co istotne – nie jest 

wykluczone, że wykładnia językowa okaże się zbieżna np. z definicjami użytymi w 

akcie rangi podustawowej.  

• załącznik do ustawy – Prawo budowlane, w którym zawarto katalog kategorii 

obiektów budowlanych, w rubryce XXVI wymienia m.in. sieci gazowe oraz 

rurociągi przesyłowe. Skoro ustawodawca rozróżnia te pojęcia, nie powinny 

być one ze sobą utożsamiane. Jeżeli zatem załącznik do ustawy – Prawo 

budowlane służyć ma również doprecyzowaniu kategorii obiektów 

budowlanych (w tym budowli) wymienionych w art. 3 pkt 3 oraz 3a tej 

ustawy, użyte w tym ostatnim przepisie określenie "gazociąg" identyfikować 

należy z pojęciem "rurociągu przesyłowego", a nie "sieci gazowej". W takim 

rozumieniu sieć gazowa oznacza kategorię zakresowo szerszą od 

gazociągu (gazociąg stanowi element sieci gazowej). 

Analizowana teza wyroku NSA potwierdza pojawiające się już wcześniej w 

piśmiennictwie i orzecznictwie stanowisko, zgodnie z którymi różnego rodzaju sieci 

(m.in. gazowe) to inne zakresowo budowle niż obiekty liniowe. Sieć gazowa nie jest 

zatem równoznaczna z gazociągiem – są to dwie różne budowle.  

 

• przez tworzenie całości techniczno-użytkowej należy rozumieć połączenie 

poszczególnych elementów w taki sposób, aby zgodnie z wymogami 

techniki nadawały się one do określonego użytku. Jest to zatem zespół 

technologicznie powiązanych ze sobą elementów, służący określonym 

zadaniom. Nie można przy tym wykluczyć, że każdy z tych elementów może 
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być samodzielnym obiektem, choć nie zawsze będzie mógł być 

samodzielnie wykorzystywany do określonego celu 

NSA potwierdził pojawiające się już w wielu orzeczeniach NSA rozumienie pojęcia 

„całości techniczno-użytkowej”. Niemniej jednak kwestia ta do czasu uchwały 

budziła wątpliwości podatników – uchwała ostatecznie powinna zakończyć spory w 

tym zakresie. 

 

• przez instalację należy rozumieć zespół urządzeń wewnątrz budynku lub 

innego obiektu, służących do przesyłania mediów takich jak prąd 

elektryczny, woda, gaz ziemny, paliwo, ścieki, czy inne substancje dla 

obsługi wnętrza obiektów (por. też 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_[technika]). 

Jest to niezwykle istotna teza uchwały, mogąca wpłynąć na wiele sporów 

dotyczących tzw. instalacji wewnętrznych znajdujących się w budynkach.  

Stanowiska NSA wskazuje, że wbrew utrwalonej już od wielu lat linii orzeczniczej nie 

wszystkie instalacje znajdujące się w budynkach można uznać za część budynku. 

Pojęcie „instalacji” należy rozumieć bowiem wąsko, jako obiekty służące do 

przesyłania substancji dla obsługi wnętrza budynku. Nie każda substancja służy 

jednak obsłudze wnętrza budynku – mogą przez niego przebiegać i takie, które w 

ogóle nie obsługują budynku. Przykładowo, może to dotyczyć różnego rodzaju 

rurociągów, przechodzących jedynie przez budynek (np. ze względu na fakt, że w 

budynku znajdują się urządzenia związane z pracą rurociągu). Oznacza to, że tego 

rodzaju instalacje mogą być traktowane jako samodzielne obiekty budowlane 

(budowle) nawet w przypadku, gdy w części przechodzą przez budynek / budynki.  

Autor: Daniel Panek, straszy menedżer w CRIDO 

 

Problemy z opodatkowaniem wag samochodowych 

PON (24 stycznie 2023) 

 

Wagi samochodowe to urządzenia zbudowane z platformy, w której mieszczą się 

czujniki i mierniki wagowe. Składają się one – w pewnym skrócie - z 

prefabrykowanych elementów, zainstalowanych na odpowiednich konstrukcjach. 

Funkcją wagi samochodowej jest dokładne określenie masy pojazdu ciężarowego, 

co później umożliwia ocenę tego, czy jego masa przekracza dozwolone normy, czy 

też nie. 

Wydaje się zatem, że waga samochodowa jest rodzajem urządzenia technicznego. 

W myśl przepisów tego rodzaju urządzenia same w sobie nie podlegają 

opodatkowaniu PON – mogą mu podlegać jedynie części budowlane takich 

urządzeń (np. fundamenty). Oczywiście, o ile dana waga posiada fundamenty. 

Powyższe stanowisko było dotychczas akceptowane przez większość organów 

podatkowych. 

Odmienny pogląd przedstawił jednak NSA w wyroku z 13 kwietnia 2022 r., sygn. akt 

III FSK 4251/21 –przyjął w nim, że wagi stanowią wolnostojące urządzenie 

techniczne, a takie urządzenia są już w całości opodatkowane PON. W ocenie NSA 

taka klasyfikacja wynika z faktu, że waga samochodowa nie może być technicznie 

rozdzielona na mechanizm ważący i płytę najazdową (a więc „urządzenie” i jego 

„część budowlaną”), stanowi bowiem jedną całość techniczną. 

Niewątpliwie jest to stanowisko nowe, ale i kontrowersyjne. Przede wszystkim, ani 

w przepisach podatkowych (ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych), ani w Prawie budowlanym nie występuje przesłanka „całości 
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technicznej”, która pozwalałaby potraktować urządzenie wraz z jego fundamentem 

jako pewną całość i jedną budowlę. Wydaje się wręcz, że stanowisko takie daleko 

wykracza poza treść przepisów. 

Pozostaje mieć zatem nadzieję, że NSA w kolejnych orzeczeniach powróci jednak 

do utartego wcześniej poglądu, że wagi samochodowe stanowią urządzenia 

techniczne, opodatkowane PON jedynie w zakresie części budowlanych. 

Autorzy: Sara Jabłońska, starszy konsultant w CRIDO 
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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 


