Zgierz, dnia 29 grudnia 2017
PREZYDENT MIASTA
ZGIERZA
PI. Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz

Fn.310.2.2017.MH

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

Prezydent Miasta Zgierza działając na podstawie art. 14j §1 i §3 w związku z art. 14a
§ 1 pkt 1-2, art. 14c § 1- § 4, art. 144 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), art. la ust. 1 pkt 2, art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1785 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 26 września 2017 r., data wpływu
do Urzędu 02 października 2017 r., o udzielenie interpretacji indywidualnej co do zakresu
i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego
postanawia:
- udzielić pisemnej interpretacji art. la ust. 1 pkt 2, art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze
zm.) uznając w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku stanowisko
podatnika dotyczące zastosowania przepisów podatkowych za nieprawidłowe.
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UZASADNIENIE
W dniu 02 października 2017 r.
Spółka Akcyjna
działając przez pełnomocnika panią
radcę prawnego wystąpiła do Prezydenta
Miasta Zgierza z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa
podatkowego dotyczącego opodatkowania podatkiem od nieruchomości hali namiotowej.
Zgodnie z art. 14j § 1 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacje indywidualne co do zakresu
i sposobu zastosowania prawa podatkowego stosownie do swojej właściwości wydaje wójt,
burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.
Interpretacje są wydawane w indywidualnych sprawach podatników, jeżeli elementy stanu
faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są
przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania
kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została
rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu
kontroli skarbowej.
Stosownie do treści art. 14c §1 - §2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja indywidualna
zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia
przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny.
Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe
w pełnym zakresie. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja
indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym.
Zgodnie z art. 14j §3 w związku z art. 14a §1 ww. ustawy dokonując interpretacji prawa
podatkowego należy uwzględnić orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika:
Podatnik jest właścicielem nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy
| stanowiącej działkę nr
na której posadowiona została hala
namiotowa.
Podłoże pod szkielet konstrukcyjny hali namiotowej stanowią płyty betonowe ułożone
po obwodzie hali, natomiast część użytkowa wyłożona jest kostką brukową. Powierzchnia
zabudowy wynosi 1.400 m2, powierzchnia użytkowa 1398 m2, kubatura 11.200,30 m2. Słupy
konstrukcyjne hali mocowane są do płyt betonowych za pomocą kotew mechanicznych
(stalowych szpil) za pośrednictwem blach stopowych.
Obiekt przykryty jest płaszczem z PVC. Poszycie układane jest na konstrukcji metalowej
i naciągane za pomocą systemu belek stalowych i linek naciągowych. Ściany boczne
są wykonane również z PCV. Hala jest wyposażona w instalację oświetleniową podwieszaną
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do konstrukcji nośnej obiektu. Namiot służy do składowania wyrobów gotowych
pochodzących z własnej produkcji.
Pytanie podatnika:
1. Czy opisana powyżej hala namiotowa posadzona na nieruchomości wnioskodawcy,
niebędąca budynkiem w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, stanowi budowlę w rozumieniu przepisu art. la ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych?
2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy na wnioskodawcy ciąży
obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości wynikający z przepisów
art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych w stosunku do opisanej wyżej hali namiotowej?

Stanowisko podatnika:
W ocenie Spółki opisana wyżej hala namiotowa nie stanowi budowli w rozumieniu przepisu
art. la ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
ponieważ ma ona charakter tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 3
pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Ocena prawna stanowiska podatnika:
Organ podatkowy analizując sprawę na podstawie przedstawionego przez podatnika stanu
faktycznego, zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz ustalonego na dzień
wydania interpretacji orzecznictwa sądów administracyjnych stwierdził, iż stanowisko
podatnika jest nieprawidłowe.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) 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.
Stosownie do treści art. la ust. lpkt 3 ww. ustawy grunty, budynki i budowle związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej są to grunty, budynki i budowle będące
w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
z zastrzeżeniem ust. 2a.
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Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają wyłącznie budowle lub ich części
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a więc będące w posiadaniu
przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.
Punktem wyjścia do ustalenia znaczenia terminu „budowla" powinna być ustawa podatkowa,
w tym przypadku ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
Zgodnie z art. la ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budowlą jest obiekt
budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem
małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa
budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 września 2011 r., sygn. akt P 33/09,
dwukrotne odwołanie się w sformułowanej definicji do przepisów prawa budowlanego należy
interpretować jako odesłanie do przepisów ustawy Prawo budowlane, a nie jako odesłanie
do wszelkich przepisów regulujących zagadnienia związane z procesem budowlanym.
Znaczenie określeń „obiekt budowlany" i „urządzenie budowlane", występujących w art. la
ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zostało objaśnione jedynie w art. 3 pkt 1
i 9 ustawy Prawo budowlane. Definicji tych wyrażeń nie zawierają inne obowiązujące akty
normatywne.
Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332 ze zm.) jako budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty,
wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe,
wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
Jako obiekt budowlany należy z kolei rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej
architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych (art. 3 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane.
Budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 2
ustawy). Jako obiekt małej architektury zgodnie z art. 3 ust. 4 należy rozumieć niewielkie
obiekty, a w szczególności:
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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.
Jako urządzenia budowlane 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 (art. 3 pkt 9
ustawy Prawo budowlane).
W orzecznictwie sądów administracyjnych szeroko prezentowany jest pogląd, iż wyliczenie
budowli dokonane w art. 3 pkt 3 P.b. nie stanowi zamkniętego katalogu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 10 sierpnia 2017 r., sygn. akt. II
SA/Łd 241/17, stwierdził, iż wyliczenie budowli, dokonane w art. 3 pkt 3 p.b., nie stanowi
katalogu zamkniętego i ma jedynie charakter przykładowy. Formuła budowli ma charakter
pojemny, umożliwiając zaliczenie do niej szeregu nietypowych obiektów budowlanych.
Przyjęta przez ustawodawcę definicja (połączenie definicji negatywnej i wyliczenia
przykładowego) świadczy o tym, że budowle są najbardziej zróżnicowaną kategorią obiektów
budowlanych.
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt II
OSK 1138/16, stwierdził, iż jak powszechnie przyjmuje się w judykaturze, powyższe
wyliczenie ma wyłącznie charakter przykładowy i zmierza do bliższego określenia pojęcia
„budowla". Podobnie w wyroku NSA z dnia 21 października 2016 r., sygn. akt II OSK 75/15,
stwierdzono, iż wyliczenie budowli dokonane w art. 3 pkt 3 p.b. nie stanowi katalogu
zamkniętego, a ma charakter jedynie przykładowy.
Trybunał Konstytucyjny w ww. wyroku wskazał ponadto, iż o kwalifikacji określonych
obiektów jako budowli, oprócz definicji sformułowanej w art. 3 pkt 3 u.p.b., mogą
przesądzać również inne przepisy rozważanej ustawy, w szczególności art. 29 ust. 1 i 2,
oraz załącznik do niej określający kategorie obiektów budowlanych (zob. wyrok NSA
z 13 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FSK 144/10, Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych,
oraz wyrok NSA z 13 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1310/10, Baza Orzeczeń Sądów
Administracyjnych). Treść tych przepisów i załącznika na różne sposoby doprecyzowuje
rozpatrywaną definicję, wskazując:
1) jakie obiekty zawierają się w poszczególnych klasach obiektów, których nazwy w niej
występują (np. definicja terminu "budowla" obejmuje expressis verbis budowle sportowe oraz
budowle hydrotechniczne, przy czym w załączniku do ustawy do kategorii V zaliczono
obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki
linowe, odkryte baseny i zjeżdżalnie, a do kategorii XXVII budowle hydrotechniczne
piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy
przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy
żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe oraz rowy melioracyjne),
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2) jakie obiekty są częściami składowymi obiektów należących do poszczególnych klas,
których nazwy w niej występują (np. definicja terminu "budowla" obejmuje expressis verbis
obiekty liniowe, do których - zgodnie art. 3 pkt 3a u.p.b. - należą m.in. drogi ze zjazdami
i linie kolejowe, oraz lotniska, przy czym w załączniku do ustawy do kategorii IV zaliczono
elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy,
zjazdy, przejazdy, perony, rampy, a do kategorii XXIII obiekty lotniskowe, jak pasy startowe,
drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska),
3) jakie klasy obiektów należy uznać za podobne do klas obiektów, których nazwy w niej
występują (np. definicja terminu "budowla" nie obejmuje expressis verbis przynajmniej
niektórych z rodzajów obiektów zaliczonych w załączniku do ustawy: do kategorii VII,
tj. obiektów służących nawigacji wodnej, do kategorii XXI, tj. obiektów związanych
z transportem wodnym, czy do kategorii XXX, tj. obiektów służących do korzystania
z zasobów wodnych).
Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że o zakwalifikowaniu określonego obiektu jako budowli
w rozumieniu u.p.b. może współdecydować treść innych regulacji prawnych, w tym także
treść aktów podustawowych (zob. wyrok NSA z 13 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FSK 144/10,
Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, oraz wyrok NSA z 13 kwietnia 2011 r., sygn. akt
II FSK 1310/10, Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Przepisy odrębne nierzadko
precyzują bowiem znaczenie wyrażeń występujących w prawie budowlanym lub rozważane
wyrażenia wprost definiują. Nie sposób również wykluczyć sytuacji, w której wskazane
przepisy będą stanowić, iż dany obiekt jest albo nie jest budowlą (obiektem budowlanym)
w ujęciu u.p.b
Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż definicja wyrażenia "budowla",
występująca w u.p.b., ma w rzeczywistości charakter definicji zakresowej cząstkowej, a tym
samym zakwalifikowanie jakiegoś obiektu jako budowli - jeżeli przedmiotem rozważanej
kwalifikacji nie jest obiekt wprost wymieniony pozytywnie lub negatywnie w jej treści wymaga odwołania się do analogii z ustawy. Jakkolwiek posłużenie się definicją tego rodzaju
nie budzi zasadniczo zastrzeżeń w zakresie, w jakim jest ona wykorzystywana na potrzeby
prawa budowlanego, to całkowicie wykluczyć należy możliwość identycznego jej stosowania
na gruncie prawa podatkowego. Precyzyjnie ujmując, z punktu widzenia standardów
konstytucyjnych nie sposób zaakceptować sytuację, gdy jako przedmiot opodatkowania
podatkiem od nieruchomości byłyby traktowane budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3
u.p.b. nienależące do kategorii obiektów, które expressis verbis wymieniono w tym
przepisie (lub - co wynika z wcześniejszych ustaleń - w pozostałych przepisach
rozważanej ustawy albo w załączniku do niej), lecz będące obiektami jedynie do nich
podobnymi.
W prawie podatkowym - inaczej niż w prawie budowlanym jako dziedzinie prawa
administracyjnego - obowiązuje restrykcyjnie pojmowana konstytucyjna zasada wyłączności
ustawowej, co oznacza, że poza niewielkimi wyjątkami nie dopuszcza się regulowania
zagadnień podatkowych w aktach podustawowych. Jeśli zatem o zakwalifikowaniu
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określonego obiektu czy urządzenia jako budowli bądź urządzenia budowlanego
w rozumieniu prawa budowlanego miałyby przesądzać przepisy aktu wykonawczego, to nie
istnieją podstawy, by taki obiekt czy urządzenie uznać za budowlę na gruncie u.p.o.l.
Odwołanie się w u.p.o.l. do przepisów prawa budowlanego należy bowiem interpretować
wyłącznie jako odesłanie do regulacji rangi ustawowej. Stanowisko to potwierdzają liczne
orzeczenia sądów administracyjnych (zob. wyrok NSA z 27 maja 2010 r., sygn. akt II FSK
2049/09, Lex nr 590575; wyrok WSA w Lublinie z 2 lipca 2010 r., sygn. akt I SA/Lu 502/09,
Lex nr 603339; wyrok NSA z 13 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FSK 144/10, Baza Orzeczeń
Sądów Administracyjnych; wyrok NSA z 13 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1310/10,
Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych; odmiennie jednak: wyrok NSA z 30 czerwca 2009
r., sygn. akt II FSK 1411/07, Legalis, w którym powołano się na pogląd wyrażony w uchwale
NSA z 27 kwietnia 2009 r., sygn. akt II FPS 1/09, ONSA i WSA nr 5/2009, poz. 88,
z zastrzeżeniem, że analiza treści wskazanej uchwały nie potwierdza, by wyrażono w niej
zapatrywanie, jakoby odwołanie się do przepisów prawa budowlanego obejmowało również
akty wykonawcze wydane na podstawie u.p.b.).
Podatnik przedłożył kopię decyzji Starosty Zgierskiego Nr |^2014 z dnia 01 lipca 2014 r.
zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestora
|S.A. obejmującego budowę hali namiotowej z
przeznaczeniem na magazynowanie wraz z wewnętrzną instalacją energii elektrycznej,
zaliczonej do XVIII kategorii obiektów budowlanych.
Jak wynika z powyższego dokumentu przedmiotowy obiekt - hala namiotowa - jest obiektem
budowlanym wprost wymienionym w załączniku do ustawy Prawo budowlane. W załączniku
do ustawy wskazano kategorie obiektów budowlanych, współczynnik kategorii obiektu oraz
współczynnik wielkości obiektu. Do kategorii XVIII załącznika zaliczono budynki
przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie
oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki
kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice
przejazdowe, myjnie taboru kolejowego.
Ponadto we wniosku podatnik wskazał, iż część użytkowa wyłożona jest kostką brukową.
W kategorii XXII załącznika do ustawy wymienione zostały place składowe, postojowe,
składowska odpadów, parkingi. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
w wyroku z dnia 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt II OSK 1138/16, w przypadku budowli utwardzenie gruntu jest dokonywane dla stworzenia obiektu budowlanego o oznaczonej
funkcji, czyli sam tak urządzony (utwardzony) teren pełni samodzielną funkcję jako:
plac składowy, manewrowy, postojowy, parkingowy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 25 września 2013 r., sygn.
akt II SA/Po 555/13, wskazał, iż w ramach regulacji Prawa budowlanego przez utwardzenie
gruntu należy rozumieć wszelkiego rodzaju prace, które wiążą się z utwardzeniem
powierzchni gruntu z wykorzystaniem materiałów budowlanych, a więc np. wylanie płyty
betonowej, ułożenie kostki brukowej. Tak scharakteryzowane prace kwalifikowane są jako
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roboty budowlane, o których stanowi art. 29 ust. 2 pkt 5 P. b. Należy od nich odróżnić roboty
ziemne przy których realizacji nie są wykorzystywane żadne materiały budowlane, a które
polegają np. na wyrównaniu terenu. [...] Inwestor do utwardzenia powierzchni gruntu
wykorzystał bowiem materiały budowlane, w tym w szczególności kostkę brukową, które to
materiały niewątpliwie stanowiły przedmiot zorganizowanych czynności prowadzących do
technicznego wzmocnienia powierzchni gruntu. Sąd nie ma zatem wątpliwości, wbrew
stanowisku wyrażonemu w skardze, że wykonane przez inwestora prace będące przedmiotem
kontrolowanej sprawy należy zakwalifikować do robót budowlanych w ogóle, przez co będąc
konsekwentnym efekt tych czynności winien być uznany za obiekt budowlany lub jego
część.
Ostatnio wyrażona teza znajduje potwierdzenie w literalnym brzmieniu art. 29 ust. 2 P.b.
Z regulacji tej wynika, że obejmuje ona zakresem przedmiotowym roboty budowlane
dotyczące rodzajowo określonych inwestycji, jak w tym przypadku inwestycji polegające
na utwardzeniu powierzchni gruntu. W ocenie Sądu regulacja ta wskazuje, iż utwardzenie
powierzchni gruntu stanowi w swej istocie wykonanie robót budowlanych i w tych
kategoriach powinno być ono kwalifikowane. Przez roboty budowlane, zgodnie z art. 3 pkt 7
P.b., należy zaś rozumieć budowę - a więc wykonywanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 P. b.) oraz prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego. Co istotne przedmiotem tego rodzaju prac, niezależnie od ich dalszej
kwalifikacji, będzie zawsze obiekt budowlany [...].
Następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny wyjaśnia:
W niniejszej sprawie aby dokonać prawidłowej kwalifikacji utwardzenia powierzchni gruntu
do jednego z rodzaju robót budowlanych wyróżnionych w art. 3 pkt 7 P.b. konieczne jest
przeprowadzenie ustaleń, czy zrealizowane roboty budowlane doprowadziły wyłącznie do
zmiany w ramach uprzednio już istniejącej substancji budowlanej, czy też w wyniku ich
realizacji powstała nowa substancja budowlana w postaci wyodrębnionego obiektu
budowlanego. [...]
W tym miejscu z uwagi na przedmiot zrealizowanych robót budowlanych należy odwołać się
do pojęcia "urządzenia budowlanego", które zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 9 P.b. Zgodnie
z zawartą w tym przepisie definicją przez urządzenie budowlane 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. Wyliczenie zawarte w tej definicji ma z całą pewnością charakter
przykładowy, w związku z czym za urządzenie budowlane można uznać także innego rodzaju
urządzenia techniczne, o ile będą one spełniać pozostałe przesłanki wynikające z
przywołanego przepisu. Jak zwraca się uwagę w literaturze przedmiotu urządzenia
budowlane są urządzeniami technicznymi, których istotną cechą jest funkcjonalne związanie z
obiektem budowlanym. Nie jest zatem rozstrzygające ich fizyczne połączenie z określonym
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obiektem budowlanym, lecz fakt istnienia pomiędzy nimi a tym obiektem związku
funkcjonalnego, który przejawia się w zapewnieniu możliwości użytkowania danego obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem. W kontekście definicji obiektu budowlanego, zawartej w art. 3
pkt 1 P.b., należy natomiast uznać, że urządzenia budowlane stanowią, obok budynku albo
budowli, część określonego obiektu budowlanego, (por. Z. Niewiadomski, Komentarz do art.
3 Prawa budowlanego (w:) Prawo budowlane. Komentarz, pod red. Z. Niewiadomskiego,
Warszawa 2013, s. 62 i n.). Zdaniem Sądu, jako urządzenie budowlane, w rozumieniu art. 3
pkt 9 P.b., można zakwalifikować również utwardzenie powierzchni gruntu. Nie bez znaczenia
pozostaje przy tym przykładowe wymienienie w art. 3 pkt 9 P.b. takich urządzeń jak place
postojowe czy place pod śmietniki, które w swej istocie stanowią nic innego jak utwardzenie
gruntu, które to utwardzenie spełnia nadto określoną funkcję użytkową. Jednakże konieczną
przesłanką dla dokonania powyższej kwalifikacji jest to aby utwardzenie było funkcjonalnie
związane z określonym obiektem budowlanym, a więc aby służyło do korzystania z tego
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. W przeciwnym bowiem razie, w sytuacji gdy
utwardzenie powierzchni gruntu nabierze na tyle samodzielnego - względem jakiegokolwiek
budynku lub budowli - charakteru, że będzie ono stanowiło wyodrębnioną technicznie
całość użytkową, winno zostać zakwalifikowane, na gruncie regulacji Prawa budowlanego,
do odrębnego obiektu budowlanego będącego budowlą, w rozumieniu art. 3 pkt 3 P.b.
W zależności zatem od konkretnego stanu faktycznego utwardzenie powierzchni gruntu,
które rodzajowo mieści się w zakresie przedmiotowym pojęcia "urządzenie budowlane",
może stanowić urządzenie budowlane funkcjonalnie związane z innym obiektem ale
również może występować jako wyodrębniony obiekt budowlany - budowla (por. uwagi
dotyczące "placu postojowego": Z. Niewiadomski, Komentarz do art. 3 Prawa budowlanego
(w:) Prawo budowlane. Komentarz, pod red. Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2013, s. 64).
Należy w tym miejscu przywołać zawartą w art. 3 pkt 3 P.b. definicję budowli. Pod tym
pojęciem należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem
malej architektury. Przykładowe wyliczenie zawarte w przywołanym ostatnio przepisie,
wśród którego wymienia się takie obiekty jak: wolnostojące urządzenia techniczne czy
fundamenty pod maszyny i urządzenia, utwierdza tylko w przekonaniu, że utwardzenie
powierzchni gruntu stanowiące wyodrębnioną technicznie całość winno być uznane za
budowlę."
W niniejszej sprawie bez znaczenia pozostaje, czy utwardzenie terenu kostką brukową
znajdujące się na nieruchomości podatnika należy zakwalifikować do budowli czy też do
urządzenia budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, gdyż definicja budowli
w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ma szerszy charakter i obejmuje
swym zakresem obydwa ww. pojęcia. Budowlą w rozumieniu art. la ust. 1 pkt 2 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych jest bowiem zarówno budowla w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane (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.
Podatnik wskazał, iż przedmiotowa hala ma charakter tymczasowego obiektu budowlanego.
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Zgodnie z art. 3 pkt. 5 ustawy Prawo budowlane jako tymczasowy obiekt budowlany należy
rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Kwestia, czy tymczasowy obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy Prawo
budowlane stanowi budowlę w rozumieniu art. la ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych była przedmiotem merytorycznej oceny Naczelnego Sądu Administracyjnego
w składzie powiększonym.
W uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego podjętej w składzie 7 sędziów w dniu lutego
2014 r., sygn. akt II FPS 11/13, przesądzono o tym, iż tymczasowy obiekt budowlany,
0 którym mowa w art. 3 pkt 5 P.b. może być budowlą w rozumieniu art. la ust. 1 pkt 2
u.p.o.l., jeżeli jest budowlą wprost wymienioną w art. 3 pkt 3 P.b. lub w innych przepisach tej
ustawy oraz załączniku do niej, stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami
1 urządzeniami w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b P. b. Spełniający wskazane kryteria
tymczasowy obiekt budowlany, o ile jest związany z prowadzeniem działalności
gospodarczej, podlega opodatkowaniu na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.
W wymienionej wyżej uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdzono, iż zgodnie
definicją zamieszczoną w art. 3 pkt 5 P.b., tymczasowe obiekty budowlane stanowią
szczególną odmianę obiektów budowlanych, wyróżnioną ze względu na dwa zespoły cech, tj.
albo cechę czasowości użytkowania albo cechę niepołączenia trwałego z gruntem. Z kolei
z brzmienia przepisu art. 3 pkt 1 lit. a - c P.b. wynika, że wyliczenie w nim zawarte ma
charakter wyczerpujący, zatem każdy obiekt budowlany możemy zaliczyć wyłącznie do
jednej z trzech wymienionych w tym przepisie kategorii. W takim znaczeniu odrębnej
kategorii obiektów budowlanych nie tworzą "tymczasowe obiekty budowlane".
Te ostatnie są bowiem pewną odmianą wszystkich obiektów budowlanych, wobec czego
również w kategoriach budynków, budowli czy obiektów małej architektury mogą mieścić się
takie, które spełniają ich cechy i są tymczasowymi obiektami budowlanymi (por. wyrok NSA
w Warszawie z dnia 26 maja 2017 r., sygn. akt II OSK 1699/16).
Dokonując wykładni wskazanych przepisów prawa materialnego Naczelny Sąd
Administracyjny miał na uwadze także wskazaną w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego
argumentację prawną wyrażoną w wyroku z dnia 13 września 2011 r., sygn. akt P 33/09.
W ocenie tutejszego organu podatkowego przedmiotowa hala namiotowa nie spełnia definicji
tymczasowego obiektu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego. Jak wskazano
w wyżej powołanej definicji tymczasowym obiektem budowlany jest obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki albo obiekt budowlany
niepołączony trwale z gruntem.
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Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 lutego 2016 r., sygn. akt II OSK 1432/14,
wskazał, iż definicja zawarta w art. 3 pkt 5 p.b. wskazuje na dwa zespoły cech, które
przesądzają o uznaniu obiektów budowlanych za "tymczasowe". Do pierwszej kategorii
należą obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości
technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, a do drugiej obiekty niepołączone trwale z gruntem. Przy czym, w odniesieniu do pierwszej kategorii, na
czasowe użytkowanie obiektu winien wskazywać zamiar inwestora, który musi być
sprawdzalny obiektywnie. Zatem zamiar taki winien wynikać z projektu budynku, jego
konstrukcji, zastosowanych materiałów i technologii. Odnosząc się zaś do drugiej ze
wskazanych kategorii wyjaśnić należy, że przepis art. 3 pkt 5 zawiera przykładowe
wyliczenie obiektów zaliczonych przez ustawodawcę do tymczasowych obiektów
budowlanych niepołączonych trwale z gruntem. Katalog ten ma charakter otwarty, co
powoduje, że do tego typu obiektów będą zaliczały się także i inne, w jego treści
niewymienione, posiadające podobne właściwości.
Podobnie Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z dnia 3 lutego 2017 r., sygn. akt
II OSK 1261/15, stwierdzając, iż definicja ta wskazuje dwa zespoły cech, które przesądzają
o uznaniu obiektów budowlanych za "tymczasowe". Pierwszą kategorię tworzą obiekty
budowlane przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości
technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki. Drugą kategorię
tworzą z kolei obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem. Przy czym zawarte
w powyższym przepisie wyliczenie drugiej z wymienionych kategorii tymczasowych
obiektów budowlanych nie ma charakteru zamkniętego. Z powyższego wynika, że pierwszą
kategorię tymczasowych obiektów budowlanych tworzą takie, co do których inwestor
zakłada, że okres ich użytkowania w danym miejscu będzie krótszy niż trwałość techniczna.
Założenie to nie może mieć wyłącznie charakteru subiektywnego. Ta cecha obiektu
budowlanego wynika z jego konstrukcji, zastosowanych materiałów i technologii. Zatem
elementy przygotowania i wykonania inwestycji wskazują, że dany obiekt jest przeznaczony
do czasowego użytkowania. Natomiast zaliczenie do drugiej kategorii tymczasowych
obiektów budowlanych, to jest takich, które charakteryzują się tym, że obiekty te są
niepołączone trwale z gruntem podlega każdorazowo ocenie organu architektonicznobudowlanego w kwestii spełnienia warunku nietrwałego związania z gruntem. Ocena
ta dokonywana jest na podstawie okoliczności faktycznych sprawy, zamiaru inwestora,
a zwłaszcza treści projektu budowlanego, o ile taki został sporządzony. Przy czym wskazane
w art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia
na budowę dotyczy tylko tymczasowego obiektu budowlanego, niepołączonego trwale
z gruntem i przewidzianego do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce, w terminie nie
dłuższym niż 120 dni [obecnie: 180 dni] od daty rozpoczęcia budowy.
W ww. wyroku NSA rozpatrywał kwalifikację domku holenderskiego o wymiarach 3,00 m x
9,49 m, ustawionego na bloczkach betonowych. Sąd stwierdził, iż „nierozebranie czy też
nieprzeniesienie domku holenderskiego w inne miejsce świadczy o tym, że inwestor zakładał
dłuższy niż 120 dni od daty rozpoczęcia budowy okres użytkowania tego obiektu w danym
miejscu. Również skarżący - jako obecni właściciele nieruchomości, kupując nieruchomość
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wraz z domkiem holenderskim i nie dysponując zgłoszeniem ani pozwoleniem na budowę
właściwego organu dla ww. obiektu budowlanego co najmniej godzili się na dłuższy niż 120
dni od daty rozpoczęcia budowy okres użytkowania tego obiektu w danym miejscu. Ponadto
z opisu spornego obiektu budowlanego wynika, że jest to samodzielny, solidny obiekt
budowlany o znacznych wymiarach ustawiony na bloczkach betonowych bezpośrednio na
gruncie, a zatem obiekt trwale związany z gruntem. Przedmiotowy domek holenderski nie jest
więc tymczasowym obiektem budowlanym. Nie wskazują na to jego rozmiary i czas
eksploatacji. Przy czym dla przyjęcia trwałego związania z gruntem nie ma znaczenia
okoliczność posiadania przez obiekt fundamentów, czy też wielkość zagłębienia w gruncie.
Trwale związane z gruntem są również budowle posadowione na powierzchni gruntu,
jednakże w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie. A zatem cecha "trwałego
związania z gruntem" sprowadza się do posadowienia obiektu na tyle trwale, by zapewnić mu
stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć
lub spowodować przesunięcie czy przemieszczenie w inne miejsce. Na tej podstawie można
więc sformułować konkluzję, że o trwałym związaniu obiektu budowlanego z gruntem
przesądzają przede wszystkim jego cechy konstrukcyjne, wskazujące, że nie jest on
przeznaczony do przenoszenia. W świetle powyższego brak jest podstaw prawnych do
przyjęcia, że sporny obiekt jest tymczasowym obiektem budowlanym".
Linia orzecznicza dotycząca pojęcia „trwałego związania z gruntem" jest jednolita
i ugruntowana. W sprawie ww. pojęcia zapadło bowiem wiele analogicznych wyroków:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 4 kwietnia 2017 r., sygn. akt
II SA/Kr 16/17, orzekł, iż „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".
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 marca 2014 r., sygn. akt
VII SA/Wa 2775/13, stwierdził, iż „cecha "trwałego związania z gruntem" sprowadza się do
posadowienia obiektu na tyle trwale, by zapewnić mu stabilność i możliwość
przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym mogącym go zniszczyć lub spowodować
przesunięcie czy przemieszczenie na inne miejsce. To, że dane urządzenie jest przestawne nie
oznacza jeszcze, że nie można przyjąć, iż nie jest ono trwale związane z gruntem, ponieważ
w aktualnym stanie techniki sposób wykonania fundamentu może być różny. Dotyczy to
każdego rozwiązania, które ma zapewniać trwałość konstrukcji, uniemożliwić jej przesunięcie
czy zniszczenie przez działanie sił przyrody. Pojęcie "trwałego związania z gruntem" poza
aspektem technicznym zawiera w sobie jeszcze powiązanie z aspektem czasowym.
Tymczasowe obiekty budowlane, o których mowa w art. 3 pkt 5 i art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa
budowlanego z tej racji, że są przeznaczane do czasowego użytkowania, nie wymagają
trwałego połączenia z gruntem w przeciwieństwie do tych obiektów, o których mowa w art. 3
pkt 2 i 3 Prawa budowlanego, których użytkowanie nie zostało ograniczone czasowo."
Podobne rozstrzygnięcie zapadło we wcześniejszym wyroku z dnia 2 marca 2010 r., sygn. akt
VII SA/Wa 2285/09, gdzie Sąd stwierdził, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych
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podkreśla się, że to wielkość obiektu, jego masa i względy bezpieczeństwa są wyznacznikami
tego, czy jest to obiekt wolnostojący trwale związany z gruntem, czy też wolnostojący
nietrwale związany z gruntem. W orzecznictwie tym podkreśla się, że o tym, czy obiekt
budowlany jest trwale związany z gruntem nie przesądza sposób, w jaki posadowiono go w
gruncie, czy na gruncie, jak również technika w jakiej tego dokonano. O trwałym bądź
nietrwałym związaniu obiektu budowlanego z gruntem nie decyduje też technologia
wykonania fundamentu oraz możliwości techniczne przeniesienia tego obiektu w inne miejsce.
Podstawowe znaczenie na natomiast ustalenie, czy posadowienie jest na tyle trwałe, że
opiera się czynnikom mogącym zniszczyć ustawioną na nim konstrukcję i zapewnia
bezpieczeństwo.
Naczelny Sądu Administracyjny w wyroku z dnia 8 czerwca 2011 r., sygn. akt II OSK
1005/10), stwierdził, iż „w świetle aktualnego orzecznictwa cecha "trwałego związania
z gruntem" sprowadza się do posadowienia obiektu na tyle trwale, by zapewnić mu stabilność
i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć lub
spowodować przesunięcie czy przemieszczenie na inne miejsce. Ponadto o tym, czy
urządzenie reklamowe jest trwale związane z gruntem decyduje to czy wielkość konkretnego
urządzenia, jego konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa wymagają takiego
trwałego związania z gruntem (por. m. in. wyroki NSA: z dnia 23 czerwca 2006 r., sygn. akt
II OSK 923/05; z dnia 25 maja 2007 r., sygn. akt II OSK 1509/06; z dnia 11 września 2008 r.,
sygn. akt II OSK 982/07; z dnia 20 czerwca 2008 r., sygn. akt II OSK 680/07; z dnia 10 marca
2008 r., sygn. akt II OSK 186/07; z dnia 3 września 2009 r., sygn. akt II OSK 1331/08; z dnia
1 października 2009 r., sygn. akt II OSK 1461/08; z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt II
OSK 1686/09; z dnia 5 stycznia 2011 r., sygn. akt II OSK 25/10; z dnia 23 marca 2011 r.,
sygn. akt II OSK 514/10; z dnia 29 kwietnia 2011 r., sygn. akt II OSK 770/10; z dnia
7 czerwca 2011 r. sygn. akt II OSK 920/10, publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl).".
W ww. sprawie NSA analizował trwały związek z gruntem tablic reklamowych. Zdaniem
Sądu nie można zgodzić się z rozumieniem pojęcia trwałego związania z gruntem urządzenia
reklamowego, prezentowanym w skardze kasacyjnej, gdyż sprowadza się ono wyłącznie do
związania z gruntem w znaczeniu fizycznym. Tymczasem pojęcie to użyte w przepisie art. 3
pkt 3, podobnie jak i w pkt 2 ma szersze znaczenie, bardziej złożone i nie można go
rozumieć dosłownie (w znaczeniu technicznym). Rozumienia przepisów Prawa
budowlanego, nie można uzależniać od tego, czy fundament (stopa) urządzenia
reklamowego będzie z betonu lanego na miejscu budowy, czy też urządzenie reklamowe
będzie przymocowane do bloku betonowego gotowego, przywiezionego na miejsce
usytuowania urządzenia i czy będzie on zagłębiony w gruncie, czy też nie (por. wyroki NSA:
z 23 czerwca 2006 r„ II OSK 923/05; z 29 kwietnia 2011 r. II OSK 770/10 publ.
www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Poza tym należy pamiętać, że przepisy art. 29 Prawa
budowlanego są wyjątkiem od zasady zawartej w art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego i jako
takich nie można interpretować w drodze wykładni rozszerzającej.
Z przedłożonego przez podatnika materiału dowodowego wynika, iż przedmiotową halę
namiotową należy uznać za obiekt budowlany trwale związany z gruntem. Jak wynika
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z dokumentacji architektoniczno-budowlanej, tj. „projektu budowlanego hali namiotowej
przeznaczonej na magazynowanie" sporządzonej przez mgr inż.
upr. nr
NB.IV.7342/21/98, konstrukcję stalową hali zaprojektowano na dane obciążenie klimatyczne,
tj. obciążenie śniegiem, obciążenie wiatrem oraz obciążenie technologiczne (oświetlenie
elektryczne hali). Sposób zamocowania: mocowanie ram głównych hali do płyt drogowych
lotniskowych sprężonych z betonu klasy C37/40 za pomocą 4xM16 kotwy chemiczne firmy
Fisher typ kotwy FHB-II-A L Ml6x125/50; mocowanie ram słupów kratownicznych w osiach
1 i 15, ram szczytowych hali do płyt drogowych lotniskowych sprężonych z betonu klasy
C37/40 za pomocą 4xM16 kotwy chemiczne firmy Fisher typ kotwy FHB-II-A L
Ml2x120/50. Ponadto na str. 7 ww. dokumentu w opisie technicznym rozwiązań
konstrukcyjno-materiałowych wskazano, iż ramy nośne są mocowane do utwardzonej
posadzki żelbetowej; hala wykonana będzie w technologii stalowej konstrukcji kratowniczej;
stabilność poprzeczną konstrukcji zapewniają ramy zaprojektowane jako dwuprzegubowe,
natomiast stabilność podłużną stężenia z lin i tężników stalowych; w ramach szczytowych
zaprojektowano dodatkowo słupy przenoszące obciążenia od parcia wiatru na ściany
szczytowe. Następnie w opisie dot. poszycia dachu i ścian wskazano, iż stanowi je tkanina
poliestrowa pokryta obustronnie PVC o wytrzymałości na temperatury od -30 st. C do +70
st. C.
Z materiału dowodowego wynika, iż przedmiotowa hala namiotowa jest znacznej wielkości
.
i
t
obiektem budowlanym - 1.398 m2 powierzchni użytkowej, kubatura 11.200,30 m . Bezsporne
jest, iż posadowienie tego obiektu musi być na tyle trwałe, że opiera się czynnikom mogącym
zniszczyć ustawioną na nim konstrukcję. Świadczą o tym także powołane wyżej zapisy z
dokumentacji budowlanej. Zgodnie z powołanym wyżej orzecznictwem cecha "trwałego
związania z gruntem" sprowadza się zaś do posadowienia obiektu na tyle trwale,
by zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym
go zniszczyć lub spowodować przesunięcie czy przemieszczenie w inne miejsce (wyrok NSA
z dnia 3 lutego 2017 r., sygn. akt II OSK 1261/15).
Ponadto gdyby uznać, iż przedmiotowa hala nie jest trwale związana z gruntem, w sprawie
znalazłby zastosowanie przepis art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego, gdyż dotyczy on
tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych
do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym
mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia
budowy określonego w zgłoszeniu.
Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 24 października
2013 r., sygn. akt IV SA/Po 820/13, ze względu na upływ czasu oznaczonego w pozwoleniu,
tymczasowe obiekty budowlane podlegają rozbiórce z mocy prawa. Oznacza, to iż obowiązek
rozbiórki tymczasowych obiektów staje się wymagalny wraz z upływem wskazanego
w decyzji terminu i to z mocy tego właśnie pozwolenia. Zobowiązanym do dobrowolnego
wykonania obowiązku wynikającego z decyzji jest jej adresat wraz z upływem wskazanego
w niej terminu, bez konieczności podejmowania przez organ jakichkolwiek działań.
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Ponadto zgodnie z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia
14 maja 2013 r., sygn. akt II OW 13/13, rozbiórka lub przeniesienie w inne miejsce
tymczasowego obiektu budowlanego, nie później niż przed upływem 120 dni [obecnie: 180
dni] od dnia określonego w zgłoszeniu rozpoczęcia budowy, jest konstytutywnym elementem
normy prawnej wynikającej z art. 3 pkt 5 i art. 29 ust. 1 pkt 12 p.b. Oznacza to, że bez
uwzględnienia tego warunku nie można mówić o tymczasowym obiekcie budowlanym.
Wymóg rozbiórki obiektu nie wynika z żadnego przedłożonego przez podatnika dokumentu.

J

Podatnik załączył kopię decyzji nr
/2015 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Zgierzu z dnia 05.02.2015 r. - pozwolenie na użytkowanie hali namiotowej
z przeznaczeniem na magazyn. Oznacza to, iż podatnik użytkuje przedmiotową halę
od niemal trzech lat. Zdaniem tutejszego organu podatkowego nie jest to obiekt przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki.
Wymienione wyżej cechy konstrukcyjne obiektu również świadczą o tym, iż jest to obiekt
trwale związany z gruntem, nie przeznaczony do przenoszenia.
Odnosząc się do wyroków sądów administracyjnych powołanych przez Spółkę we wniosku
należy stwierdzić, iż dotyczą one zupełnie odmiennych obiektów i nie znajdą one
zastosowania w niniejszej sprawie:
- wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2007 r., sygn. akt II
FSK 658/06, dotyczy blaszanej budowli typu „szczęki";
- wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 21 września 2011 r., sygn.
akt I SA/Łd 731/11, dotyczy zobowiązania podatkowego w opłacie targowej przy sprzedaży
prowadzonej w przenośnym pawilonie handlowym;
- wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2013 r., sygn.
akt II FSK 3003/11, dotyczy zobowiązania podatkowego w opłacie targowej przy sprzedaży
prowadzonej w przenośnym pawilonie handlowym.
Odpowiadając na kolejne pytanie podatnika, tj. jeśli przedmiotowa hala namiotowa stanowi
budowlę w rozumieniu art. la ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych, to czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek podatkowy w zakresie
podatku od nieruchomości wynikający z przepisów art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 3 ust. 1 ww.
ustawy w stosunku do opisanej wyżej hali namiotowej stanowisko podatnika także należy
uznać za nieprawidłowe.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości
podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
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Stosownie do treści art. la ust. 1 pkt 3 ww. ustawy grunty, budynki i budowle związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej są to grunty, budynki i budowle będące
w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
z zastrzeżeniem ust. 2a.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają wyłącznie budowle lub ich części
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a więc będące w posiadaniu
przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.
Zgodnie zaś z art. 3 ust. 1 ww. ustawy podatnikami podatku od nieruchomości są osoby
fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości
prawnej, będące:
1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;
2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
4) 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, z zastrzeżeniem ust. 2.
W sprawie bezsporne jest, iż przedmiotowa hala namiotowa znajduje się w posiadaniu
przedsiębiorcy. Podatnik jest osobą prawną - spółką prawa handlowego. Formą prawną jest
spółka
należąca do spółek kapitałowych. Spółki
kapitałowe w odróżnieniu od spółek osobowych posiadają osobowość prawną. Pomimo, iż
spółki kapitałowe mogą być tworzone w każdym dowolnym celu, nie tylko w celu
prowadzenia działalności gospodarczej, w praktyce prawie wszystkie spółki kapitałowe
prowadzą działalność gospodarczą.
Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem
(https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu). Z zapisów w KRS wynika,
iż przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy stanowi produkcja zaprawy
murarskiej. Sam fakt posiadania budowli przez przedsiębiorcę przesądza o tym, iż jest ona
związana z prowadzeniem działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu podatkiem
od nieruchomości na podstawie ww. przepisów. Bez znaczenia pozostaje, czy przedsiębiorca
faktycznie wykorzystuje budowlę do prowadzenia działalności gospodarczej.
Z samego wniosku podatnika wynika jednak, iż hala jest wykorzystywana do prowadzenia
działalności gospodarczej - służy do składowania wyrobów gotowych pochodzących
z własnej produkcji. W projekcie na str. 11 zapisano, iż „projektowany namiot będzie służyć
na potrzeby zakładu produkcyjnego
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Zatem przedmiotowa hala namiotowa stanowiąca budowlę w rozumieniu ustawy
0 podatkach i opłatach lokalnych stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem
od nieruchomości jako budowla związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Organ podatkowy informuje, iż na podstawie art. 6 ust. 1 u.p.o.l. obowiązek podatkowy
w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Zgodnie
jednak z art. 6 ust. 2 u.p.o.l., jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek
podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy
powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została
zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich
ostatecznych wykończeniem. Stosownie natomiast do art. 6 ust. 4 u.p.o.l., obowiązek
podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten
obowiązek.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy podstawę opodatkowania dla budowli lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowi wartość, o której mowa
w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego,
stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomnie)szona o odpisy
amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia
1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość
opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu
opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie
(art. 6 ust. 3 ww. ustawy).
W przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym, hala namiotowa posadzona
na nieruchomości wnioskodawcy, niebędąca budynkiem w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 994 r. Prawo budowlane, stanowi budowlę w rozumieniu przepisu art. la
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Wobec powyższego na wnioskodawcy ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku
od nieruchomości wynikający z przepisów art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w stosunku do opisanej wyżej hali
namiotowej.
Pouczenia:
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź. Zgodnie z art. 52 ust. 3
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz.
1369 ze zm.) jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę
można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie 14 dni od dnia, w którym
skarżący dowiedział się lub mógł dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia
naruszenia prawa.
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Skargę można wnieść za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie. Skargę wnosi się
w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli
organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa (art. 53 § 2 oraz art. 54 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).
Zgodnie z art. 57 ww. ustawy skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym.

Niniejsza interpretacja wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących
wnioskodawcę zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
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