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• Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości silosów – dr Krzysztof Winiarski, 

Sędzia Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego 

 

Wyrok NSA z dnia 16 marca 2021 r., III FSK 3294/21 

 

 O kwalifikacji obiektu budowlanego do kategorii budynków decyduje nie aspekt 

funkcjonalny, a techniczny, związany wyłącznie ze spełnieniem warunków 

wyszczególnionych w art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. W konsekwencji obiekt budowlany 

(spełniający kryteria określone w art. 3 pkt 1 u.P.b), a który zarazem jest trwale 

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

posiada fundamenty i dach, stanowi co do zasady budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 

pkt 1 u.p.o.l., niezależnie od sposobu jego wykorzystania i funkcjonalnego powiązania 

z innymi obiektami.  

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

 

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zwrócić uwagę (…) należy na 

konsekwencje wynikające z definicji legalnej budynku zawartej w przepisie art. 1a ust. 1 pkt 

1 u.p.o.l. w odniesieniu do stanu faktycznego będącego przedmiotem interpretacji 

indywidualnej Prezydenta Miasta P. Nie ulega bowiem wątpliwości, że skutki dynamicznie 

rozwijającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej należy uwzględniać w przepisach prawa 

podatkowego, nie tylko w ramach tworzenia, ale przede wszystkim stosowania prawa 

podatkowego. Przejawia się to m.in. powstawaniem skomplikowanych stanów faktycznych, 

których rozstrzyganie w obszarze regulacji podatku od nieruchomości dotyczy kluczowych 

zagadnień, a zatem kwalifikacji pomiędzy obiektem będącym budynkiem i budowlą. 

Dokonując zatem tej kwalifikacji nie można pomijać konsekwencji jakie wynikają z danego 

rodzaju środków legislacyjnych, tj. w tym przypadku definicji legalnych. Niezależnie bowiem 

od podstaw formułowania definicji wskazanych w § 146 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ,,Zasad techniki prawodawczej’’ (t.j. Dz.U. z 

2016 r., poz. 283) należy przede wszystkim uwzględnić skutki przyjętej definicji legalnej dla 

prowadzonego procesu wykładni przepisów prawa podatkowego. W pierwszej zatem kolejności 

wypada w każdym przypadku zbadać, czy stan faktyczny będący przedmiotem analizy 

odpowiada przyjętej przez ustawodawcę podatkowego definicji legalnej danego pojęcia. Warto 

zatem zwrócić uwagę, że w przepisie art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l wprowadzono definicję 

budynku jako pierwszą, przede wszystkim z uwagi na precyzyjne wskazanie elementów 

definicyjnych, w oparciu, o które definicja ta została skonstruowana. Precyzyjne wskazanie 

elementów dokonane zostało przez ustawodawcę w taki sposób, że wymienia je w sposób 

enumeratywny, a ponadto poza elementem trwałego związania z gruntem pozostałe nie pełnią 

roli określeń nieostrych. Oznacza to, że kwalifikacja danego obiektu do kategorii obiektu 

budowlanego wymaga łącznego spełnienia wszystkich tych elementów, co nie było 

kwestionowane zarówno przez WSA w Poznaniu, jak i przez organ wydający interpretację 
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indywidualną. Nie ma przy tym znaczenia, od którego ze wskazanych ustawowo elementów 

,,rozpoczyna się’’ proces kwalifikacji do kategorii obiektu będącego budynkiem, gdyż znaczenie 

przesądzające ma dopiero łączne spełnienie wszystkich z nich. Podkreślenie, że poza 

elementem trwałego związania z gruntem pozostałe nie pełnią roli określeń nieostrych nie 

oznacza, że w konkretnym przypadku nie będą się różnić przykładowo rodzajem materiału, z 

którego zostały wykonane, czy też zastosowanym procesem technologicznym. Tym bardziej, 

że każdy ze wskazanych elementów ma tożsame znaczenie dla tej kwalifikacji, przy czym w 

konkretnym przypadku, niektóre elementy (bądź element), z uwagi na złożoność stanu 

faktycznego, mogą podlegać ustaleniu w większym stopniu niż inne, co do których nie 

powstały wątpliwości. 

W indywidualnym przypadku zatem należy, po ustaleniu przesłanki dotyczącej obiektu 

budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, zbadać, czy obiekt ten wykazuje 

wszystkie te elementy, które ustawodawca wskazał jako konstytuujące budynek. Nie można 

ograniczać tego procesu do eksponowania elementu funkcjonalnego, tj. jego przeznaczenia, a 

to z dwóch względów. Po pierwsze z uwagi na to, że w przepisie art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. 

takiego elementu ustawodawca nie wprowadził, gdy chodzi o kategorię pojęciową budynku. 

Po drugie zaś z uwagi na to, że pierwszeństwo ma kwalifikacja obiektu budowlanego jako 

budynku, co podkreślił także WSA w Poznaniu w zaskarżonym wyroku, opierając się na 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r. o sygn. akt SK 48/15. Wskazanie 

zatem i jednocześnie podkreślenie elementu funkcjonalnego stanowi nie tylko naruszenie 

pewnej reguły interpretacyjnej wywiedzionej przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 

grudnia 2017 r., sygn. akt SK 48/15, ale jednocześnie czyniłoby zbędnym badanie definicji 

budynku. Niezależnie zatem od ustalenia w konkretnym przypadku spełnienia wszystkich 

elementów definicji legalnej budynku, de facto nastąpiłoby przekwalifikowanie kategorii 

obiektu budowalnego z budynku na budowlę. Tymczasem Trybunał Konstytucyjny za 

niezgodne z ustawą zasadniczą (art. 84 w zw. z art. 217, w zw. z art. 64 ust. 3) uznał taką 

interpretację art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., która prowadzi do uznania za budowlę obiektu 

budowlanego, spełniającego kryteria bycia budynkiem. W ocenie zatem Naczelnego Sądu 

Administracyjnego o kwalifikacji obiektu budowlanego do kategorii budynków decyduje nie 

aspekt funkcjonalny, a techniczny, związany wyłącznie ze spełnieniem warunków 

wyszczególnionych w art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. W konsekwencji obiekt budowlany 

(spełniający kryteria określone w art. 3 pkt 1 u.P.b), a który zarazem jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 

i dach, stanowi co do zasady budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., niezależnie 

od sposobu jego wykorzystania i funkcjonalnego powiązania z innymi obiektami. Nie jest 

wykluczone, by określone obiekty o cechach budynku, z uwagi na ich wyjątkową specyfikę, 

zostały uznane za budowle. Jednakowoż owa rekwalifikacja budynku w budowlę byłaby 
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możliwa wyłącznie w drodze jednoznacznej wypowiedzi ustawodawcy (por. s. 17-18 

uzasadnienia ww. wyroku TK). Taka zaś sytuacja w analizowanym przypadku nie występuje. 

Nie można zatem a priori zakładać, że z uwagi na funkcję, czy przeznaczenie Zespołu 

silosów, obiekt ten ,,przestaje mieć cechy budynku’’. Naczelny Sąd Administracyjny zauważa 

przy tym, że argumentacja przywołana przez WSA w Poznaniu, z powołaniem się na cytowane 

orzeczenia NSA dotyczące kwalifikacji silosów, odnosi się do odmiennych stanów faktycznych, 

niż ten będący przedmiotem interpretacji indywidualnej Prezydenta Miasta P. Rozpatrujący 

sprawę skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego jest zdania, że silosy, rozumiane 

jako obiekty budowlane służące do składowania materiałów sypkich (zboże, pasze, cement 

itp.), zwane także elewatorami, bunkrami i in., mogą w praktyce występować zarówno jako 

budynek bądź budowla. O właściwej ich kwalifikacji decydować będą kryteria techniczne 

wymienione w art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. Dopiero ich wykluczenie determinuje możliwość 

oceny czy obiekt budowlany stanowi budowlę w znaczeniu wynikającym z art. 1a ust. 1 pkt 2 

u.p.o.l. 

 

Wyroki powiązane 

wyrok NSA z 8 maja 2018 r., sygn. akt II FSK 1297/16 

wyrok NSA z 18 października 2016 r., sygn. akt II FSK 1741/16 

wyrok NSA z dnia 5 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 2767/16 

wyrok NSA z dnia 7 kwietnia 2021 r., sygn. akt III FSK 2947/21 

wyrok TK z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 48/15 

wyrok TK z dnia 13 września 2011 r., sygn. akt P 33/09 
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Przepisy 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1170 ze zm.) 

Art.  1a.  1.  Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) budynek - 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; 

2) 2  budowla - 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. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) 

Art.  3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 

architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; 

2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 

i dach; 

(…) 

3)  budowli - należy przez to 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, elektrowni wiatrowych, 

morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, 

jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową; 

 

 


