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Z interpretacji indywidualnej usunięto dane identyfikujące wnioskodawcę oraz inne podmioty 

wskazane w treści interpretacji zgodnie z art. 14i § 3 w związku z art. 14j § 3 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).  

 

 

 

INTERPRETACJA  INDYWIDUALNA 

 

Na podstawie art. 14j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.; dalej Ordynacja podatkowa), stwierdzam,  

że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2017 r. (data 

wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Żarki 8 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji 

indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości: 

- jest prawidłowe w części dotyczącej opodatkowania budynku, budowli 

     niezwiązanej i niezajętej na prowadzenie działalności gospodarczej 

- jest nieprawidłowe w części dotyczącej obowiązku podatkowego najemcy 

     nieruchomości  

 

UZASADNIENIE 

 W dniu 8 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie 

interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od nieruchomości w zakresie ustalenia: 

1. czy podstawą zaliczenia danej nieruchomości do nieruchomości przeznaczonych 

na cele gospodarcze jest uznaniowa decyzja właściwego organu administracji, 

czy determinantem jest faktyczne przeznaczenie nieruchomości i oświadczenie 

podatnika w tym względzie; 

2. czy po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej i wyrejestrowania 

wnioskodawcy z CEIDG wnioskodawca będzie obowiązany uiścić podatek                

za (…) przy ul. (…) jako za budowlę wykorzystywaną na cele gospodarcze, czy już 

podatek w niższej stawce przewidziany dla innych budowli; 

3. jaki przepis ustawy o podatkach i opłatach lokalnych będzie podstawą naliczania 

wobec wnioskodawcy podatku. 

Odnośnie pytań wskazanych w pkt 1 i 3 wniosku o wydanie interpretacji 

indywidualnej, organ postanowieniem Fin II.3120.1.18.2017 z dnia 30 października 2017 

roku odmówił wydania interpretacji indywidualnej, gdyż zapytania wymienione w pkt 1 i 3 



wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zgodnie z art. 14j § 3 w zw. z art. 14b § 2a 

ordynacji podatkowej nie mogły być przedmiotem interpretacji indywidualnej. 

W zakresie zapytania wskazanego w pkt 2 wniosku i stanowiska wnioskodawcy 

wskazać należy co następuje: 

Wnioskodawca figuruje w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 

prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów. Jest właścicielem (…) znajdującego się 

przy ul. (…) w Żarkach i w związku z powyższym uiszcza podatek od nieruchomości jak od 

budynków i budowli wykorzystywanych pod działalność gospodarczą. Wnioskodawca 

planuje jednakże zamknięcie działalności gospodarczej i zaprzestanie wykorzystania budynku 

dla celów gospodarczych.  

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: 

Czy po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej i wyrejestrowania 

wnioskodawcy z CEIDG wnioskodawca będzie obowiązany uiścić podatek za (…) przy  

ul. (…) jako za budowlę wykorzystywaną na cele gospodarcze, czy już podatek w niższej 

stawce przewidziany dla innych budowli? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2). 

Zdaniem wnioskodawcy kwalifikacja nieruchomości, budynku i budowli jako 

przeznaczonych na działalność gospodarczą wynika z ich faktycznego przeznaczenia, 

a nie samoistnego stwierdzenia Organu w tym zakresie. Oznacza to, iż jako osoba fizyczna 

nie prowadząca działalności gospodarczej, a także nie podejmująca faktycznie żadnych 

działań gospodarczych nie może uiszczać podatku – przewidzianego w art. 2, 4 i 5 ustawy     

o podatkach i opłatach lokalnych – od budowli wykorzystywanej dla celów gospodarczych. 

W ocenie wnioskodawcy oznacza to, iż wymiar podatku względem posiadanego przez 

wnioskodawcę (…) przy ul. (…) winien ulec obniżeniu. W przypadku gdyby wnioskodawca 

podnajął część nieruchomości innemu przedsiębiorcy to on winien uiszczać podatek  

za użytkowaną część po wyższej stawce podatkowej. 

 

UZASADNIENIE 

Organ podatkowy dokonując interpretacji zważył, co następuje: 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1785; dalej – „u. p. o. l.”) 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. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 u. p. o. l. podatnikami podatku od nieruchomości są 

między innymi osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki 



nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów 

budowlanych. 

Budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest 

trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiada fundamenty i dach (art. 1 a ust. 1 pkt 1 u. p. o. l.). 

Budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego 

niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane           

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które 

zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (art. 1 a ust. 1 pkt 2 

u. p. o. l.). 

Natomiast grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego 

podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą z zastrzeżeniem ust. 2 a (art. 1 a ust. 1 pkt 3 

u. p. o. l.). 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne   (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) 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. 

Oznacza to, że wymiar podatku od nieruchomości powinien być dokonywany na podstawie 

danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków. Organ podatkowy dokonując oceny 

prawnej przedmiotu opodatkowania powinien treść ewidencji gruntów i budynków wykładać 

zgodnie z przepisami o sposobie jej prowadzenia i nie może pominąć przy tym 

rozporządzenia Ministra Finansów Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 z późn. 

zm.), wydanego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

Zgodnie z paragrafem 63 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów               

i budynków danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku są między innymi: 

- rodzaj budynku według KŚT 

- klasa budynku według PKOB. 

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowi usystematyzowany 

wykaz obiektów budowlanych. Na podstawie PKOB oparto podział budynków na mieszkalne            

i niemieszkalne w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). 

Zgodnie z KŚT do grupy pierwszej zalicza się budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo        

do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.  

W tej grupie wyróżnia się podgrupy: 

- budynki niemieszkalne o symbolu 10, 

- budynki mieszkalne o symbolu 11 

- lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do 

   lokalu mieszkalnego o symbolu 12 



W podgrupie budynków niemieszkalnych o symbolu 10 wyróżnia się rodzaje budynków: 

- budynki przemysłowe, 

- budynki transportu i łączności 

- budynki handlowo – usługowe 

- zbiorniki, silosy i budynki magazynowe 

- budynki biurowe 

- budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej 

- budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe 

- budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa 

- pozostałe budynki niemieszkalne 

W podgrupie budynków mieszkalnych o symbolu 11 wyróżnia się jedynie rodzaj budynków 

mieszkalnych. 

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

w granicach określonych w art. 5 ust. 1 u. p. o. l.  Ponadto ustawa o podatkach i opłatach 

lokalnych różnicuje stawki podatku od nieruchomości dla budynków. W art. 5 ust. 1 pkt 2 

ww. ustawy określone zostały górne granice stawek dla: 

- budynków mieszkalnych lub ich części, 

- budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

- budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

   obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, 

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu o działalności  leczniczej, 

   zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, 

- budynków pozostałych lub ich części. 

Z przedstawionej systematyki wynika, iż za budynki pozostałe należy uznać wszystkie 

budynki nie mieszczące się w pojęciu budynków mieszkalnych i budynków zajętych            

lub związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uwzględniając  powyższe,          

w odniesieniu do budynków, należy wskazać, iż dopiero po określeniu przedmiotu 

opodatkowania tj. sklasyfikowaniu do jednej z ww. kategorii budynków (tj. mieszkalnych, 

pozostałych, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej), organ podatkowy może 

ustalić wysokość zobowiązania podatkowego podatku od nieruchomości. Tym samym  

dla ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości od budynków istotne znaczenie ma 

oznaczenie funkcji użytkowej danego budynku, wynikającej z dokumentów źródłowych. 

Budynki nie mieszczące się w kategorii budynków mieszkalnych i nie związane  

lub nie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej należą do kategorii budynków 

pozostałych podlegających opodatkowaniu według stawki podatkowej właściwej dla  

tzw. budynków pozostałych. W związku z powyższym uwzględniając obowiązujący stan 

prawny należy wskazać, iż przedmiotowy budynek podlegać będzie opodatkowaniu według 

stawek właściwych dla budynków pozostałych pod warunkiem, że nie będzie w nim 

prowadzona działalność gospodarcza.  



Jeżeli osoba fizyczna nie posiada statusu przedsiębiorcy, a nieruchomość jest 

zaliczona do kategorii budynków niemieszkalnych i w żaden sposób nie jest zajęta                

na działalność gospodarczą, wówczas nie ma podstaw do opodatkowania jej podatkiem         

od nieruchomości z uwzględnieniem najwyższej stawki podatkowej, lecz według stawki dla 

nieruchomości pozostałych. 

W związku z powyższym uwzględniając treść wniosku o wydanie niniejszej 

interpretacji organ podatkowy stwierdza, iż stanowisko podatnika w kwestii dotyczącej 

opodatkowania budynku, budowli niezwiązanej i niezajętej na prowadzenie działalności 

gospodarczej niższą stawką podatku jest prawidłowe. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 do 4 u. p. o. l. podatnikiem podatku od nieruchomości jest 

właściciel, posiadacz samoistny, użytkownik wieczysty gruntu lub posiadacz nieruchomości 

lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu 

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: 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 albo jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 u. p. o. l.  

Z treści art. 3 ust.1 u. p. o. l. wynika, że dla określenia kto jest podatnikiem podatku  

od nieruchomości nie mają znaczenia umowy najmu zawierane między właścicielem 

nieruchomości a osobami wynajmującymi. Jeżeli nieruchomość jest własnością osoby 

fizycznej, to na niej ciąży obowiązek podatkowy, niezależnie od zawartej umowy najmu 

nieruchomości stanowiącej przedmiot opodatkowania. Nie ma znaczenia, kto prowadzi 

działalność gospodarczą na danej nieruchomości. Bez wpływu na obowiązek podatkowy 

właściciela jest okoliczność czy to właściciel nieruchomości we własnym imieniu i na własny 

rachunek, czy też najemca zajmują budynek na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Podmiot obowiązany do uiszczenia podatku nie może go przenieść wedle swojej woli na inną 

osobę na mocy postanowień umowy cywilnoprawnej. Zajęcie nieruchomości na prowadzenie 

działalności gospodarczej przez właściciela czy najemcę podlega opodatkowaniu stawką 

podatku od nieruchomości zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b  u. p.o. l. 

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie wymienia najemcy nieruchomości jako 

podmiotu na którym ciąży obowiązek podatkowy zapłaty podatku od nieruchomości i dlatego 

też najemca nie może zostać, zamiast właściciela nieruchomości, obciążony przez organ 

podatkowy obowiązkiem zapłaty podatku od nieruchomości. W związku z powyższym 

stanowisko podatnika w tej kwestii jest nieprawidłowe. 

 

Mając na względzie powyższe orzeczono jak na wstępie. 

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę  

i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. 

 



Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów 

prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, w dwóch egzemplarzach (art. 47 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – 

tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia 

doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 

4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). 

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów 

prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę 

wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów 

postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania 

przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi               

oraz powołaną podstawą prawną. 

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność                       

są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Burmistrz Miasta i Gminy             

w Żarkach ul. Kościuszki 15/17, 42 - 310 Żarki. 

 


