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• powierzchnia użytkowa budynku bez ścian - Michał Nielepkowicz, 

Thedy&Partners 

 

Wyrok NSA z 15 października 2020 r., II FSK 1512/18 

Skoro przedmiotowy garaż stanowi jedną z kondygnacji marketu, który jest 

kwalifikowany jako budynek, co jest niesporne, to stanowi on część tego budynku. 

Zatem podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia użytkowa galerii handlowej 

włącznie z garażem. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Tak więc Spółka zgadza się, że parking jest kondygnacją budynku, ale jego powierzchnia nie 

może być ujęta w podatku od nieruchomości, bowiem nie jest możliwy pomiar po wewnętrznej 

długości ścian, skoro parking ten częściowo nie posiada ścian. Wynika to z faktu, że 

opodatkowaniu podlega powierzchnia, a więc policzalna zamknięta przestrzeń. 

 

Powyższy zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. 

 

Analogiczne zagadnienie prawne było przedmiotem orzekania przez Naczelny Sąd 

Administracyjny. Wskazać w tym miejscu należy ukształtowanie się jednolitej linii 

orzeczniczej, wyrażonej m.in. w wyrokach: z 11 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 1581/15; z 2 

kwietnia 2019 r., sygn. akt II FSK 1527/17; z 29 stycznia 2020 r., sygn. akt II FSK 2896/18; 

z 11 marca 2020 r., sygn. akt II FSK 1042/18. Orzekający w niniejszej sprawie Sąd, podziela 

zapatrywania wyrażone w tych wyrokach i w związku z tym wykorzysta argumentację w nich 

zawartą. 

 

Nie jest sporne w sprawie, że skoro przedmiotowy garaż stanowi jedną z kondygnacji marketu, 

który jest kwalifikowany jako budynek, co jest niesporne, to stanowi on część tego budynku. 

Zatem podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia użytkowa galerii handlowej włącznie z 

garażem (art. 4 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.). Wbrew stanowisku Spółki, w warunkach niniejszej 

sprawy, garaż nie może być wykluczony z opodatkowania z tej przyczyny, że występują w nim 

przerwy w ciągłości zabudowy ścian. Błędne jest wywodzenie braku obowiązku podatkowego 

wyłącznie z przepisu zawierającego definicję, tj. art. 1a ust. 1 pkt 5 u.p.o.l., a więc przepisu 

nie kreującego żadnych praw i obowiązków (tym bardziej z jednego słowa użytego w takim 

przepisie), z zupełnym pominięciem przepisów prawa materialnego określających przedmiot 

opodatkowania (art. 2 ust. 1 u.p.o.l.), czy też podstawę opodatkowania (art. 4 ust. 1 u.p.o.l.). 

Równie błędne jest uwzględnienie w rozważaniach wyłącznie jednej definicji, podczas gdy w 

rzeczy samej kluczowa jest inna definicja. Otóż Spółka cały swój wywód zbudowała na definicji 

powierzchni użytkowej budynku z pominięciem definicji budynku. Tymczasem, aby w ogóle 

można było mówić o powierzchni budynku, należy ustalić, jakie kryteria kwalifikują dany 

obiekt do kategorii budynku. 

 

Według postanowień art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., budynkiem jest 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. Jednym z 

kryteriów, które należy uwzględnić przy kwalifikowaniu obiektu jako budynku, jest 

wydzielenie obiektu z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Jak już wcześniej 

wspomniano, market, w którym jedną z kondygnacji stanowi sporny garaż, jest budynkiem, 

więc zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., podstawą opodatkowania dla tego budynku jest jego 

powierzchnia użytkowa. 
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Definicję powierzchni użytkowej budynku zawiera art. 1a ust. 1 pkt 5 u.p.o.l., który stanowi, 

że jest nią powierzchnia użytkowa budynku lub jego części mierzona po wewnętrznej długości 

ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów 

dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i 

poddasza użytkowe. Oprócz definicji przytoczony przepis wskazuje, w jaki sposób powinna 

być mierzona powierzchnia użytkowa budynku. Posługuje się przy tym terminem "ściana", 

czyli innym niż w przepisie definiującym "budynek", gdzie mowa jest o przegrodzie budowlanej. 

Istnieje więc niespójność terminologiczna w omawianych przepisach, chociaż materia w nich 

regulowana jest ze sobą ściśle powiązana (definicja budynku i definicja powierzchni użytkowej 

tegoż budynku). 

 

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, owa niespójność terminologiczna nie może 

prowadzić do wykluczenia z opodatkowania tej części budynku, która zgodnie z przyjętą 

konstrukcją nie ma ściany w znaczeniu leksykalnym. Przede wszystkim należy mieć na 

uwadze, że według obowiązujących przepisów, cechą istotną budynku nie jest ściana, lecz 

przegroda budowlana (wydzielenie budynku za pomocą przegród budowlanych, a nie za 

pomocą ścian). Poza tym występujący w art. 1a ust. 1 pkt 5 u.p.o.l. wyraz "ściana" nie został 

użyty dla potrzeb zdefiniowania powierzchni użytkowej budynku, lecz dla potrzeb określenia 

sposobu mierzenia tej powierzchni (kwestia techniczna), która mocą art. 4 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. 

stanowi podstawę opodatkowania budynku podlegającego opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomości, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Mając na uwadze wskazane regulacje 

prawne, zgodzić się należy z Sądem I instancji, że dla potrzeb zmierzenia powierzchni 

użytkowej budynku istotne jest, by istniała granica strukturalnie wydzielająca budynek z 

przestrzeni. 

 

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego ukształtował się pogląd, zgodnie z 

którym dla spełnienia przez obiekt budowlany przesłanki wydzielenia z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych, nie jest konieczne zamknięcie obiektu ze wszystkich stron. Ustalenie 

podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości jest możliwe, jeśli istniejące przegrody 

- przy uwzględnieniu wszystkich kondygnacji - zakreślają granice obiektu. Pojęcia przegrody 

budowlanej, o którym mowa w art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., nie można zawężać do ściany w 

tradycyjnym rozumieniu tego słowa, ale należy objąć tą kategorią również takie elementy 

struktury budynku, jak np. filary, słupy czy kolumny, które w sensie konstrukcyjnym mogą 

pełnić tę samą funkcję co ściana i które strukturalnie wydzielają budynek lub jego część z 

przestrzeni (np. wyroki NSA: z 25 września 2015 r. sygn. akt II FSK 2086/13 oraz z 11 maja 

2016 r. sygn. akt II FSK 1581/15). Za utrwaloną uznać również można linię orzeczniczą, 

według której w sytuacji, gdy nad parkingiem znajdują się kolejne kondygnacje budynku 

centrum handlowego, to jest on funkcjonalnie i technicznie związany z budynkiem, a w 

szczególności z tą częścią budynku, która pozostaje nad nim (np. wyroki NSA: z 12 grudnia 

2014 r. sygn. akt II FSK 3121/12 oraz z 12 sierpnia 2014 r. sygn. akt II FSK 1715/12). Sąd 

orzekający w niniejszej sprawie poglądy te podziela. 

 

W warunkach rozpoznanej sprawy istniały przegrody budowlane wydzielające garaż z 

przestrzeni, zatem wbrew twierdzeniom Spółki, możliwe było zmierzenie jego powierzchni 

użytkowej w sposób wskazany w art. 1a ust. 1 pkt 5 u.p.o.l., a w konsekwencji możliwe było 

ustalenie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości. 
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Wyroki powiązane 

wyrok NSA z 12 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 3121/12 

wyrok NSA z 25 września 2015 r., sygn. akt II FSK 2086/13 

wyrok NSA z 11 marca 2020 r., sygn. akt II FSK 1041/18 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 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; 

5) powierzchnia użytkowa budynku lub jego części – powierzchnię mierzona ̨ po wewnętrznej 

długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych 

oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, 

sutereny i poddasza użytkowe; 

 

Art. 2. 1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości 

lub obiekty budowlane: 

2) budynki lub ich części; 

 

Art. 4. 1. Podstawę opodatkowania stanowi: 

2) dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa; 

 

Główne problemy 

1. Definicja budynku i powierzchni użytkowej w UPOL. 

2. „Granice” budynku. 

3. Skutki stanowiska NSA. 

 


