
• Pojęcie przegrody budowlanej w kontekście klasyfikacji obiektu jako budynku 

lub budowli (wyrok NSA z dnia 30 lipca 2020 r., II FSK 2872/18) – Paweł Banasik 

(Deloitte) 

 

Wyrok NSA z 30 lipca 2020 r., II FSK 2872/18 

 Zauważyć przy tym należy, że obiekt wiaty posiada tylko jedną ścianę murowaną, Dwie 

przegrody z blachy falistej i panele z siatki trudno uznać za przegrodę budowlaną 

wydzielającą obiekt z przestrzeni, mogą one stanowić co najwyżej ogrodzenie obiektu. 

Nie są z nim bowiem konstrukcyjnie połączone. O ile w orzecznictwie wskazuje się, że 

przegroda nie zawsze musi być ścianą, to jednak przyjmuje się, że nawet jeśli nie 

stanowi jednolitej powierzchni, powinna móc strukturalnie pełnić rolę ściany. Musi 

zatem stanowić integralną część konstrukcji budynku. Takiej roli nie mogą spełnić 

panele z siatki czy elementy blachy falistej. Wiata na opakowania nie spełnia zatem 

wymogów pozwalających uznać ją za budynek, nie jest bowiem możliwe ustalenie 

dokładne określenie jej granic i wydzielenie jej z trójwymiarowej przestrzeni. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia przegrody budowlanej, użytego w art. 1a ust. 1 pkt 1 

u.p.o.l. Wskazał jedynie, że ma ona wydzielać obiekt z przestrzeni. W orzecznictwie na tle 

analogicznie brzmiącej definicji budynku, zawartej w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.1333, przepis ten miał takie samo brzmienie w 2012 

r.) przyjęto, że "wydzielenie" wskazuje na oddzielenie trójwymiarowej bryły obiektu 

budowlanego (budynku) od otaczającej go, również trójwymiarowej, przestrzeni. Nie jest to 

tylko "oddzielenie" jednej części od drugiej. Powyższe powoduje, że wprawdzie przegroda 

(ściana) nie musi mieć charakteru jednolitego (np. może być z otworami okiennymi, otworami 

wentylacyjnymi), jednak brakujące elementy przegrody nie mogą zaburzać w obrysie 

zewnętrznym charakteru wydzielenia bryły budynku z przestrzeni (por. wyrok Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2019 r., II OSK 3465/18). W orzecznictwie sądów 

administracyjnych w sprawach podatku od nieruchomości przyjmuje się, że spełnienie 

przesłanki "wydzielenia z przestrzeni" oznacza zakreślenie granic obiektu poprzez istniejące 

przegrody budowlane, przy uwzględnieniu wszystkich kondygnacji budynku. Pojęcia 

przegrody nie zawęża się przy tym do pojęcia ściany w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, 

ale należy objąć tą kategorią także takie elementy struktury budynku, jak filary, słupy czy 

kolumny, które w sensie konstrukcyjnym mogą spełnić tę samą funkcję co ściana i które 

strukturalnie wydzielają budynek lub jego część z przestrzeni (por. wyroki Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z 25 września 2015 r., II FSK 2086/13, z 11 maja 2016 r.2016 r., II FSK 

1581/15, z 11 marca 2020 r., II FSK 1043/18). W przypadku parkingów podziemnych 

wyrażono także pogląd, że gdy nad parkingiem znajdują się kolejne kondygnacje budynku, to 

jest on funkcjonalnie i technicznie związany z budynkiem, a w szczególności z tą jego częścią, 

która pozostaje nad nim (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 

2014 r., II FSK 3121/12 i z 12 sierpnia 2014 r., II FSK 1715/12). Z powołanych orzeczeń 

należy wyprowadzić wniosek, że aby dany obiekt mógł być uznany za budynek, musi być 

możliwe określenie jego obrysu poprzez dokładne określenie granic przestrzeni zajmowanej 

przez budynek. Takie rozumienie wydzielenia z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

koresponduje, co słusznie zauważa strona skarżąca z 4 ust. 1 pkt 2 w zw. art. 1a ust. 1 pkt 5 

u.p.o.l. , określającym podstawę opodatkowania budynku podatkiem od nieruchomości. 

Skoro bowiem podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia użytkowa budynku, obliczana 

po wewnętrznej długości ścian, to muszą istnieć przegrody, pozwalające ustalić granice tej 

powierzchni. 



Przyjęte przez sąd pierwszej instancji rozumienie art.1a ust. 1pkt 1 u.p.o.l. nie odbiega od 

dokonanej wyżej wykładni definicji budynku. Sąd właściwie zatem wyłożył znaczenie 

wydzielenia obiektu budowlanego z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. 

 

Pomimo dokonania prawidłowej wykładni przepisów definiujących budynek na potrzeby 

opodatkowania podatkiem od nieruchomości doszło jednakże do naruszenia art. 1a ust. 1 pkt 

1 i pkt 2 u.p.o.l. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie. Sąd pominął bowiem, że w stanie 

faktycznym sprawy obiekt budowlany miał wyłącznie jedną kondygnację. Brakujące przegrody 

budowlane, zwłaszcza z uwagi na nieregularny kształt obiektu, uniemożliwiały zatem 

określenie jego obrysu poprzez posłużenie się obrysem wyższej kondygnacji. Ani sąd pierwszej 

instancji, ani organy podatkowe nie wskazały zasad obliczenia powierzchni użytkowej obiektu, 

którego granice nie zostały wyznaczone w sposób wyraźny. Zauważyć przy tym należy, że 

obiekt wiaty posiada tylko jedną ścianę murowaną, Dwie przegrody z blachy falistej i panele z 

siatki trudno uznać za przegrodę budowlaną wydzielającą obiekt z przestrzeni, mogą one 

stanowić co najwyżej ogrodzenie obiektu. Nie są z nim bowiem konstrukcyjnie połączone. O 

ile w orzecznictwie wskazuje się, że przegroda nie zawsze musi być ścianą, to jednak przyjmuje 

się, że nawet jeśli nie stanowi jednolitej powierzchni, powinna móc strukturalnie pełnić rolę 

ściany. Musi zatem stanowić integralną część konstrukcji budynku. Takiej roli nie mogą 

spełnić panele z siatki czy elementy blachy falistej. Wiata na opakowania nie spełnia zatem 

wymogów pozwalających uznać ją za budynek, nie jest bowiem możliwe ustalenie dokładne 

określenie jej granic i wydzielenie jej z trójwymiarowej przestrzeni. 
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wyrok TK z 13 grudnia 2017 r. SK 48/15  
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Przepisy 

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

1170, z 2021 r. poz. 401.) 

Art. 1a ust. 1 pkt 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 
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Główne problemy 

1. Różnica pomiędzy budowlą a budynkiem.  

2. Pojęcie „wydzielenia z przestrzeni”. 

3. Czym jest przegroda budowlana.  

 

 


