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• EGiB a powierzchni użytkowa budynku (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 12 

stycznia 2021 r., I SA/Po 215/20) – Paweł Pucher (Deloitte) 

 

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2021 r., I SA/Po 215/20 

 

„(…) dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków dotyczące przeznaczenia, funkcji, 

obszaru i granic działek gruntu, a także rodzaju zabudowy i powierzchni użytkowej 

położonych na tych gruntach budynków należą do danych bezwzględnie wiążące organ 

podatkowy, a ich weryfikacja nie jest możliwa w toku postępowania podatkowego.” 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

 

Kwestionując legalność zaskarżonej decyzji skarżący podnosi m. in. zarzut zaniżenia 

powierzchni opodatkowanej nieruchomości. Organy uzasadniając swoje rozstrzygnięcia oparły 

się zaś na powierzchni opodatkowanej nieruchomości wynikającej z zapisów w ewidencji 

gruntów. Sąd w przedstawionym sporze rację przyznał organom podatkowym. 

 

Odnosząc się do zarzutów skargi sąd w pierwszej kolejności wskazuje, że zgodnie z art. 21 ust. 

1 p.g.k., 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. W orzecznictwie sądów administracyjnych na tle 

przytoczonego przepisu przyjmuje się, że dane wynikające z ewidencji - w szczególności w 

przypadku wymiaru podatku od nieruchomości - mają dla organu podatkowego charakter 

wiążący i nie mogą być przezeń samodzielnie korygowane w ramach postępowania 

podatkowego, bez zmiany tych wpisów w ewidencji gruntów [por. uchwała NSA z 27 kwietnia 

2009 r., II FPS 1/09, orzeczenia sądów administracyjnych dostępne pod adresem: 

orzeczenia.nsa.gov.pl]. Co prawda od zasady tej istnieją wyjątki – wskazane w uchwale NSA z 

18 listopada 2013 r., II FPS 2/13 – jednakże okoliczności takie nie miały w sprawie miejsca.  

 

Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą z 

nich tworzą dane bezwzględnie wiążące organ podatkowy (ich zmiana może mieć miejsce tylko 

w stosownym trybie administracyjnym, a organy podatkowe nie mają możliwości ich 

samodzielnego korygowania). Do kategorii tej zaliczyć można dane ewidencyjne dotyczące 

przeznaczenia, funkcji, obszaru i granic działek gruntu, a także rodzaju zabudowy i 

powierzchni użytkowej położonych na tych gruntach budynków. Drugą kategorię stanowią 

dane o względnej mocy wiążącej, tj. takie, których zgodność z rzeczywistym stanem prawnym 

lub faktycznym może być w pewnych - niejako wyjątkowych - sytuacjach przy wymiarze 

podatku weryfikowana, przy zastosowaniu dopuszczalnych instrumentów proceduralnych. 

Może to mieć miejsce m.in. w sytuacji, gdy dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków 

pozostają w sprzeczności z danymi zamieszczonymi w innych rejestrach publicznych, których 

pierwszeństwo (przed danymi ewidencyjnymi) wynika z regulujących ich prowadzenie 

bezwzględnie obowiązujących przepisów, lub też w przypadku, gdy posłużenie się wyłącznie 

danymi ewidencyjnymi musiałoby się wiązać z pominięciem przepisów zawartych w ustawie 

podatkowej, mających wpływ na wymiar podatku (np. możliwe do zastosowania symbole 

ewidencyjne nie przewidują oznaczenia dla pewnych przedmiotów opodatkowania, 

wymienionych wprost w ustawie podatkowej). W takiej sytuacji organ podatkowy zobligowany 

jest do pominięcia informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, sprzecznych z 

prawnie wiążącymi danymi innego rejestru publicznego lub tych danych ewidencyjnych, które 

wykluczają zastosowanie regulacji zawartych w ustawie podatkowej, mających znaczenie dla 

wymiaru podatku [por. wyrok NSA z 01 marca 2018 r., II FSK 458/16]. 
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W kontekście argumentacji skarżącego sąd podkreśla, że dane zawarte w ewidencji gruntów i 

budynków dotyczące przeznaczenia, funkcji, obszaru i granic działek gruntu, a także rodzaju 

zabudowy i powierzchni użytkowej położonych na tych gruntach budynków należą do danych 

bezwzględnie wiążące organ podatkowy, a ich weryfikacja nie jest możliwa w toku 

postępowania podatkowego. Z uwagi na powyższe nie zasługiwały na uwzględnienie wywody 

skargi kwestionujące zaniżenie przez organy powierzchni opodatkowanej nieruchomości. W 

materiale dowodowym sprawy znajduje się bowiem wypis z rejestru gruntów zawierający 

wszystkie dane istotne z punktu widzenia wymiaru zobowiązania podatkowego od 

opodatkowanego gruntu. Tak długo, jak długo zawarte w ewidencji zapisy nie ulegną zmianie, 

organ podatkowy nie jest władny do przyjęcia innej powierzchni gruntu na potrzeby wymiaru 

podatku od nieruchomości. Jednocześnie sąd podkreśla, że związanie organów podatkowych, 

na podstawie art. 21 ust. 1 p.g.k., danymi z ewidencji gruntów i budynków oznacza, że organy 

podatkowe nie są uprawnione do ustalania powierzchni gruntu i budynków we własnym 

zakresie, ani nie mają obowiązku uwzględniać żadnych wniosków dowodowych podatników, 

którzy w postępowaniu podatkowym kwestionują powierzchnię gruntu ujawnioną w ewidencji. 

Wobec jednoznacznego nakazu uwzględnienia przy wymierzaniu podatku danych 

wynikających z ewidencji, takie żądania nie prowadzą bowiem do wyjaśnienia stanu 

faktycznego sprawy [por. wyrok NSA z 20 marca 2018 r., II FSK 755/17]. Jedyną prawnie 

dopuszczalną drogą do zakwestionowania powierzchni ujawnionej w ewidencji jest 

postępowanie przed organem prowadzącym tę ewidencję. Jedyną prawnie dopuszczalną drogą 

do zakwestionowania powierzchni ujawnionej w ewidencji jest postępowanie przed organem 

prowadzącym tę ewidencję. 

 

Sądowi z urzędu wiadomym jest, że skarżący podjął takie działania wspólnie z T. B. i J. B., 

ale nie przyniosły one zamierzonych skutków, o czym świadczy wyrok NSA z [...] stycznia 2014 

r., I OSK [...], oddalający skargę kasacyjną J. B. od wyroku WSA w Poznaniu z [...] lutego 2012 

r., II SA/Po [...], w sprawie ze skargi J. B. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego w P. z [...] lipca 2011 r., nr [...], w przedmiocie zarzutów do 

danych zawartych w operacie opisowo-kartograficznym oraz wyrok NSA z [...] października 

2015 r., I OSK [...], oddalający skargi kasacyjne J. B. i J. B. od wyroku WSA w Poznaniu z [...] 

września 2013 r., II SA/Po [...], w sprawie z ich skarg na decyzję Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w P. z [...] czerwca 2012 r., nr [...], w przedmiocie 

odrzucenia zarzutów do danych zawartych w operacie opisowo-kartograficznym. Tym samym 

sąd nie ma wątpliwości co do tego, że skoro w rozpoznawanej sprawie nie zostały dokonane 

zmiany w ewidencji gruntów i budynków, to obecnie organy podatkowe nie miały podstaw i 

nie były uprawnione do dokonywania w tym zakresie odmiennych ustaleń. 

 

Wyroki powiązane 

 

1) uchwała NSA z 27 kwietnia 2009 r., sygn. akt II FPS 1/09 

2) uchwała NSA z 18 listopada 2013 r., sygn. akt II FPS 2/13 

 

Wyroki potwierdzające związanie danymi wynikającymi z EGiB w zakresie powierzchni 

użytkowej lokali (budynków) dla celów wymiaru podatku od nieruchomości: 

1) Wyrok NSA z 21 kwietnia 2020 r., sygn. akt II FSK 84/20 

2) Wyrok NSA z 24 maja 2019 r., sygn. akt II FSK 520/19 

 

Wyroki negujące związanie danymi wynikającymi z EGiB w zakresie powierzchni 

użytkowej lokali (budynków) dla celów wymiaru podatku od nieruchomości: 

1) Wyrok WSA w Warszawie z 28 listopada 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 707/19 

2) Wyrok WSA w Warszawie z 19 kwietnia 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 1748/17 
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Przepisy 

 

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

z 2019 r., poz. 1170 t.j. ze zm.)  

 

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

nieruchomości lub obiekty budowlane: 

1) grunty; 

2) budynki lub ich części; 

 

Art. 4 ust. 1 Podstawę opodatkowania stanowi: 

1) dla gruntów - powierzchnia; 

2) dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa; 

 

Art. 1a ust. 1 pkt 5 Użyte w ustawie określenia oznaczają: powierzchnia użytkowa budynku 

lub jego części - powierzchnię mierzoną 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. 1a ust. 3 Przez użyte w ustawie określenia: 

1) użytki rolne, 

2) lasy, 

3) nieużytki, 

4) użytki ekologiczne, 

5) grunty zadrzewione i zakrzewione, 

6) (uchylony), 

7) grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi oraz grunty pod wodami 

powierzchniowymi płynącymi, 

8) grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi 

- rozumie się grunty sklasyfikowane w ten sposób w ewidencji gruntów i budynków. 

 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 

2052 t.j. ze zm.) 

 

Art. 21 ust. 1 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. 

 

Art. 20 ust. 1 Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące: 

1) gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz 

ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, 

jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty; 

2) budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych 

technicznych; 

3) lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej. 

 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca  

2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r., poz. 393 t.j. ze zm.)  
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§ 63 ust. 3 Pole powierzchni użytkowej lokalu oraz pomieszczeń przynależnych do lokalu 

ustala się zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 i 1496) i wyraża się w metrach kwadratowych 

z precyzją zapisu do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 611 t.j. ze zm.) 

 

Art. 2 ust. 1 pkt 7 Ilekroć w ustawie jest mowa o: powierzchni użytkowej lokalu - należy przez 

to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w 

szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych 

pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich 

przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni 

balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, 

strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału; 

 

Art. 2 ust. 2 Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu, o której mowa w ust. 1 pkt 7, dokonuje 

się w świetle wyprawionych ścian. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w 

świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej 

lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, o wysokości mniejszej od 1,40 m 

pomija się całkowicie. Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy przyjmować zgodnie z 

Polską Normą odpowiednią do określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i 

kubaturowych w budownictwie. 

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 t.j. 

ze zm.) 

 

Art. 194  

§ 1 Dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez 

powołane do tego organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich 

urzędowo stwierdzone. 

§ 3 Przepisy § 1 i 2 nie wyłączają możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwko 

dokumentom wymienionym w tych przepisach. 
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Główne problemy 

1) Gdzie w ustawach podatkowych (podatki i opłaty lokalne, podatek rolny, podatek 

leśny) znajduje się odesłanie do EGiB i jaki ma ono zakres? 

2) Charakter związania organu podatkowego danymi z EGiB podczas wymiaru 

podatków lokalnych – materialnoprawny czy proceduralny? 

3) Czy na pewno dane zawarte w EGiB, a dotyczące powierzchni użytkowej lokalu 

(budynku) mogą służyć jako podstawa wymiaru podatków lokalnych? 


