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• momentu zakończenia budowy (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2020 

r., I SA/Gd 781/20) – Łukasz Rogowski (UM Szczecin).  

 

 

Wyrok WSA w Gdańsku z 15 grudnia 2020 r., I SA/Gd 781/20 

„Dopiero spełnienie wszystkich warunków wymaganych dla skutecznego złożenia 

zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie jest tożsame z chwilą, w której została zakończona budowa, 

o której stanowi art. 6 ust. 2 u.p.o.l.” 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

„Samorządowe Kolegium Odwoławcze po przywołaniu art. 6 ust. 2 u.p.o.l. oraz orzecznictwa 

sądów administracyjnych podniosło, iż na gruncie przepisów u.p.o.l. budynek został 

zdefiniowany jako 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. W tym sensie zakończenie budowy oznacza wzniesienie obiektu, 

który jest wydzielony z przestrzeni ścianami, trwale związany z gruntem (ma fundament) 

i ma dach. Pozostałe prace wykończeniowe z punktu widzenia prawa podatkowego pozostają 

nieistotne.”  

Sąd nie podzielił zdania organów podatkowych uzasadniając orzeczenie w następujący 

sposób: 

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. tj. z 2018 r., poz. 1445, z późn. zm.) jeżeli okolicznością, od której jest 

uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, 

obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym 

budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku 

lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem (…). W orzecznictwie dotyczącym 

wykładni powstania obowiązku podatkowego w oparciu o art. 6 ust. 2 u.p.o.l. jednolicie 

przyjmuje się, że choć pojęcie "zakończenia budowy" nie ma swojej legalnej definicji także 

w ustawie Prawo budowlane, to wystąpienie tej okoliczności uzależnione jest od faktu 

zakończenia prac związanych ze wznoszeniem obiektu budowlanego określanego przez tą 

ustawę (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia: 8 maja 2014 r., sygn. akt II 

FSK 1228/12; 8 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 6/14; 12 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 

3785/14; z dnia 5 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 1039/15; publ. CBOSA). Także 

w literaturze przyjmuje się, że powstanie obowiązku podatkowego w podatku od 

nieruchomości uzależnione jest od faktu zakończenia prac związanych ze wznoszeniem 

obiektu budowlanego lub od rozpoczęcia jego użytkowania przed ostatecznym zakończeniem 

robót, gdyż art. 6 ust. 2 u.p.o.l. nie odwołuje się do momentu uzyskania jakiejkolwiek 

decyzji administracyjnej, ale do okoliczności faktycznej, tj. zakończenia robót budowlanych 

polegających na budowie nowego obiektu (por. W. Krok, Budowla w podatku od 

nieruchomości. ABC 2010). Wskazuje się także, że na podstawie analizy poszczególnych 

przepisów rozdziału 5 ustawy Prawo budowlane można ustalić moment, który decyduje 

o zakończeniu budowy (por. pkt 3 w L. Etel, Komentarz do art. 6 ustawy o podatku od 

nieruchomości, publ. LEX/el 2013). 

Przechodząc do regulacji wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane należy 

wskazać, że rozpoczęcie użytkowania danego obiektu może nastąpić dopiero po zakończeniu 

budowy, gdyż do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane 

pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem, po zawiadomieniu właściwego 

organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Z kolei właściwe przepisy Prawa 

budowlanego przewidują, że przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego 
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należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na wzniesienie 

obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do określonej 

kategorii, a inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może 

wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Tym samym przyjęcie 

przez ustawodawcę w art. 6 ust. 2 u.p.o.l. sformułowania o roku, w którym budowa została 

zakończona należy tłumaczyć w taki sposób, który wskazuje na sytuację poprzedzającą 

uzyskanie decyzji ostatecznej, o której mowa w art. 55 ust. 1 Prawa budowlanego, gdyż jak 

wynika z tych unormowań użytkowanie obiektu budowlanego musi być poprzedzone 

zakończeniem budowy, ponadto zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i 4 Prawa budowlanego 

inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą 

z przepisów szczególnych, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży 

Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego 

użytkowania. Zakończenie budowy bądź to poprzez zawiadomienie, bądź poprzez wniosek 

o udzielenie pozwolenia na użytkowanie uzależnione jest także od spełnienia szeregu 

przestanek formalnych, których katalog zawiera art. 57 ust. 1 Prawa budowlanego. 

Stanowią one jednocześnie warunki zakończenia budowy. Są to m.in. obowiązki dołączenia 

do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie oryginału dziennika budowy (pkt 1) oraz 

oświadczenie kierownika budowy: o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami (pkt 2 lit. a) oraz 

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (pkt 2 lit. b). 

W judykaturze wskazano, że wobec tego dla organów podatkowych, w celu ustalenia 

momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, istotnym 

dowodem powinna być przede wszystkim dokumentacja budowy, w tym w szczególności 

dziennik budowy, który jest podstawowym dokumentem potwierdzającym przebieg prac 

budowlanych, gdyż odzwierciedla on, a przynajmniej prawidłowo prowadzony powinien, 

poszczególne etapy procesu związanego z wznoszeniem obiektu budowlanego (por. powołany 

już powyżej wyrok NSA w sprawie II FSK 3785/14). Samo zatem wystąpienie do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie, jak również 

kolejne etapy rozruchu dokonywane są zatem już po zakończeniu budowy. Co więcej to 

właśnie zakończenie budowy w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane jest warunkiem 

sine qua non uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a następnie specjalistycznych odbiorów 

związanych ze specyfiką wybudowanego już obiektu budowlanego. Zasadna jest zatem 

konkluzja, że dopiero spełnienie wszystkich warunków wymaganych dla skutecznego 

złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku 

o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, uznawane jest za tożsame z chwilą, w której została 

zakończona budowa budowli albo budynku lub ich części, o której stanowi art. 6 ust. 

2 u.p.o.l.” 

 

Omawiane orzeczenie w gruncie rzeczy stanowi rozsądne zrównoważenie skrajnych 

poglądów, funkcjonujących na polu preferencji związanej z odroczeniem obowiązku 

podatkowego względem nowopowstałych przedmiotów opodatkowania. Prezentowany przez 

SKO pogląd sprowadza się do powiązania „zakończenia budowy” z zaistnieniem przesłanek 

umożliwiających uznanie obiektu za budynek. Pogląd ten trudno zaakceptować, ponieważ 

wystąpienie ustawowych cech budynku może mieć miejsce na długo przed faktycznym 

zakończeniem prac budowlanych. Drugą skrajnością jest uznanie obiektu za ukończony 

w momencie wywiązania się inwestora z odpowiednich obowiązków formalnych. Również to 

zdanie nie zasługuje na aprobatę. Skoro ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „zakończenia 

budowy”, nie ma podstaw do odczytywania jego znaczenia w oderwaniu od faktycznego 

zakończenia inwestycji. Może ona nastąpić znacznie wcześniej, niż wynikałoby to 

z formalnego zakończenia prac.  
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Dlatego słuszne jest twierdzenie nawiązujące do gotowości obiektu na uruchomienie 

odpowiedniej procedury administracyjnej. Tego rodzaju kompletność należy utożsamiać 

z pojęciem „zakończenia budowy”, które jest zdarzeniem uzasadniającym powstanie 

obowiązku podatkowego na preferencyjnych zasadach.  

Nie rozwiązuje to jednak wszystkich problemów związanych z obsługą zobowiązań 

dotyczących nowopowstających budynków, ponieważ „zakończenie budowy” bywa 

przeciągane w sposób sztuczny dla osiągnięcia korzyści podatkowej. W praktyce uchwycenie 

wspomnianej gotowości bywa niełatwe, co prowadzi do trudnych sporów, związanych 

z ustalaniem daty powstania obowiązku podatkowego. Źródłem tego problemu jest wadliwe 

ukształtowania przedmiotowej preferencji. Ustawodawca słusznie uznał, że podatnikom 

należy się korzyść podatkowa za wzbogacenie lokalnej infrastruktury, co ma również 

znaczenie fiskalne. Inwestor tworzy bowiem nowy przedmiot opodatkowania, zapewniając 

nowe źródło dochodu dla budżetu gminy. Jednak sposób ukształtowania preferencji 

doprowadził do powstania niezwykle chaotycznego tworu. Przeniesienie powstania 

obowiązku podatkowego na nowy rok wpisuje się w koncepcję powstawania i wygasania 

obowiązku podatkowego w cyklach miesięcznych, obowiązujących na gruncie podatków 

lokalnych. Rozwiązanie to nie ma jednak żadnego uzasadnienia w funkcjonowaniu 

preferencji dla nowopowstałych budynków. Dlaczego inwestor, który kończy budowę 

w styczniu, zasługuje na większą korzyć, niż podatnik zamykający inwestycję w lipcu?  

Preferencja dla nowopowstałych obiektów jest zredukowana do zera w przypadku 

zakończenia budowy w ostatnim miesiącu roku podatkowego. Nie dziwi zatem, że w związku 

z tym inwestorzy dążą do zniwelowania opisanego mankamentu sztucznym przedłużaniem 

prac. 

W mojej ocenie kształt preferencji podatkowej związanej z powstawaniem nowych 

przedmiotów opodatkowania wymaga interwenci ustawodawcy. Odroczenie obowiązku 

podatkowego powinno wiązać się za każdym razem ze ściśle określonym okresem karencji. 

Nic nie stoi na przeszkodzi aby obowiązek podatkowy dla nowopowstałych obiektów mógł 

powstać w trakcie trwania roku podatkowego. 

 

Wyroki powiązane 

 

wyrok WSA w Olsztynie z 2 września 2020 r., sygn. akt I SA/Ol 378/20 

wyrok WSA w Krakowie z 7 lutego 2019 r., sygn. I SA/Kr 1293/18 

wyrok NSA z 27 listopada 2018 r., sygn. II FSK 3250/16 
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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. 6 ust. 2 Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest 

istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 

stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym 

rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym 

wykończeniem. 

 

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

Art. 54 ust.  1 Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest 

decyzja o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 

1 i 2, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.  

 

Art. 55 ust. 1 Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać 

decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (…) 

 

Art. 57 ust. 1 pkt 1 Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub 

wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć: 

oryginał dziennika budowy; 

 

Główne problemy 

1. Znaczenie pojęcia „zakończenia budowy” na gruncie podatku od nieruchomości. 

2. Odroczenie powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości 

względem nowopowstałych budynków. 
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