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• czy własność wynika w EGiB? (wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2020 r., II FSK 

2064/19) – Łukasz Rogowski (UM Szczecin).  

 

Wyrok NSA z 23 stycznia 2020 r., II FSK 2064/19 

„Nie ma więc racji organ podatkowy, odwołując się tylko do ewidencji gruntów i budynków, 

że w sprawie nie występowała żadna przesłanka pozwalająca na przyjęcie, że w 2013 r. 

doszło do zmiany prawa własności, a w konsekwencji do zmiany podmiotu obowiązanego do 

zapłaty podatku(…)” 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Sąd pierwszej instancji uchylił decyzję organu podatkowego (między innymi) ze względu na 

nieuwzględnienie w rozstrzygnięciu zmiany prawa własności przedmiotu opodatkowania. 

W odniesieniu do tego aspektu sporu, SKO sformułowało w skardze kasacyjnej zarzut 

naruszenia  „(…) art. 133 § 1 p.p.s.a. poprzez wyprowadzenie dowolnych wniosków na 

podstawie dowodów nie znajdujących się w aktach sprawy, w tym w aktach sprawy 

podatkowej, polegające na przyjęciu, że budynek mieszkalny nie jest zajęty na prowadzenie 

działalności gospodarczej a także, iż ustalenia kontroli podatkowej przeprowadzonej 

dnia 8 sierpnia 2016 r. mogą podważyć dane z ewidencji gruntów i budynków 

w zakresie opodatkowania nieruchomości w roku podatkowym 2013, oraz że ustalenia 

tej kontroli przesądzają o braku możliwości opodatkowania nieruchomości zgodnie 

z treścią wiążącej organu ewidencji gruntów i budynków; (…)”  

 

„W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego Sąd I instancji prawidłowo jednak dostrzegł 

i ocenił, że organ podatkowy błędnie nie uwzględnił, że nieruchomość przy ul. (...) została 

sprzedana w kwietniu 2013 r. To zaś skutkuje oddalaniem skargi kasacyjnej. 

Co do zasady o sposobie kwalifikacji gruntu (budynku) dla celów podatkowych w podatku od 

nieruchomości, decyduje nie tyle sposób faktycznego wykorzystania nieruchomości, a jej 

funkcje (przeznaczenie) ujawnione w ewidencji gruntów i budynków. W konsekwencji organ 

podatkowy nie może samodzielnie dokonywać klasyfikacji funkcji nieruchomości, lecz 

powinien odwołać się do odpowiednich zapisów ewidencji gruntów i budynków (wyrok NSA 

z dnia 10 lipca 2019 r., II FSK 2519/17, CBOSA). Z kolei zawarte w ewidencji dane 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 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 - por. 

wyrok NSA z dnia 15 lipca 2014 r., II FSK 2565/12, CBOSA). 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 
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podatkowej, mających znaczenie dla wymiaru podatku (por. uchwałę NSA z dnia 18 

listopada 2013 r., IIFPS 2/13, CBOSA, wyrok NSA z dnia 1 sierpnia 2014 r., II FSK 

1930/12; zob. także: S. Bogucki, K. Winiarski, Zakres związania danymi z ewidencji 

gruntów i budynków w sprawach wymiaru podatków lokalnych, Przegląd Podatków 

Lokalnych i Finansów Samorządowych 2015, nr 2, s. 11-19). Skoro jednak wypis z ewidencji 

gruntów i budynków stanowi dowód z dokumentu urzędowego, przeciwdowodem 

pozwalającym organom podatkowym ustalić wymiar podatku w oparciu o dane inne niż 

wynikające z tej ewidencji, powinien być również dokument (por. wyrok NSA z dnia 19 

grudnia 2018 r., II FSK 3635/16 oraz B. Pahl, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z 5 czerwca 2014 r., II FSK 1581/12, lex/el). 

Należy więc zauważyć, że prawo własności nieruchomości jest ujawniane, i wpis tam zawarty 

korzysta z domniemania zgodności ze stanem rzeczywistym w księgach wieczystych. 

Natomiast przeniesienie prawa własności następuje na podstawie aktu notarialnego, który to 

dokument ma moc dokumentu urzędowego. 

Nie ma więc racji organ podatkowy, odwołując się tylko do ewidencji gruntów i budynków, że 

w sprawie nie występowała żadna przesłanka pozwalająca na przyjęcie, że w 2013 r. doszło 

do zmiany prawa własności, a w konsekwencji do zmiany podmiotu obowiązanego do zapłaty 

podatku, w przypadku nieruchomości położonej przy ul. (...). 

 

Omawiany wyrok dotyczy kwestii leżącej u podstaw sposobu wymierzania podatku od 

nieruchomości. Orzeczenie zawiera wskazówki ułatwiające odpowiedź na bardzo istotne 

z punktu widzenia obsługi podatku od nieruchomości pytanie: Jak daleko sięga związanie 

organu podatkowego zapisami ewidencyjnymi na potrzeby wymierzania podatku od 

nieruchomości? Znaczenie tego problemu dobrze obrazuje stan faktyczny w odniesieniu, do 

którego zapadł wyrok NSA. Mianowicie, organ podatkowy nie uwzględnił ujawnionej 

w księdze wieczystej zmiany właściciela przedmiotu opodatkowania, opierając decyzję na 

szczególnej roli jaką pełni EGiB na gruncie podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 21 ust. 

1 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2052 ze zm., dalej powoływana jako u.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. Nie można 

jednak odczytywać znaczenia tego przepisu na gruncie podatków lokalnych bez głębszej 

analizy jego relacji z ustawą podatkową. Stosowanie „obcych” przepisów w ramach 

opodatkowania nieruchomości wymaga szczególnej ostrożności. Słuszne jest zatem zdanie 

Sądu, które sprowadza się do postawienia granicy związania organu podatkowego zapisami 

EGiB.  

Dla rozwiązania problemu, w odniesieniu do którego zapadł przedmiotowy wyrok, nie może 

obejść się bez badania wzajemnych relacji między ewidencją gruntów i budynków a księgami 

wieczystymi. Dane zawarte w EGiB stanowią podstawę oznaczania nieruchomości 

w księgach wieczystych. Jednak w myśl § 12 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów 

i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393) prawa osób i jednostek organizacyjnych do 

gruntów, budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji na podstawie wpisów dokonanych  

w księgach wieczystych. 

Z tego wynika, że zaewidencjonowane w EGiB dane odnoszące się do prawa własności 

nieruchomości mają charakter wtórny względem ksiąg wieczystych. Co wynika, 

z odmiennych funkcji obu zbiorów danych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 

1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2204) księgi wieczyste 

prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.  

Z tego względu z zawartego w art. 21 u.p.g.k. pojęcia „wymiaru podatków i świadczeń”, 

należy wykluczyć kwalifikację podmiotów jako podatników podatku od nieruchomości. 
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Trudno bowiem uzasadnić tezę, że intencją ustawodawcy było związanie organów zapisami 

EGiB w kwestii praw do nieruchomości, skoro źródłem danych dla EGiB w tym zakresie są 

księgi wieczyste. Dlatego na tym polu moc dowodowa EGiB nie wykracza poza zakres 

wynikający z art. 194 § 1 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm., dalej powoływana jako o.p.), zgodnie z którym dokumenty 

urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy 

władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Przy czym, 

w myśl art. 194 § 3 o.p. istnieje możliwość przeprowadzenia dowodu przeciwko tego rodzaju 

dokumentom. 

Ponadto, proponowany przez autora skargi kasacyjnej sposób stosowania zapisów EGiB 

w odniesieniu do rozstrzygania spraw podatkowych w zakresie własności nieruchomości  

jest w oczywisty sposób niekonstytucyjny. W myśl art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Rzeczpospolita Polska jest 

demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości 

społecznej. W świetle tego przepisu nie do zaakceptowania jest efekt wykładni art. 21 ust. 1 

u.p.g.k. w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm., dalej powoływanej jako u.p.o.l.)  

skutkujący obciążeniem podatkiem podmiotu, który stracił status podatnika, ze względu na 

zbycie prawa własności nieruchomości. 

Przechodząc do znaczenia przedmiotowego orzeczenia w praktyce wymierzenia podatku 

pozytywnie należy ocenić dokonany przez Sąd podział danych zawartych w EGiB według 

kryterium stopnia związania nimi organu podatkowego. Oddziaływanie zapisów 

ewidencyjnych jest bowiem niejednorodne. Przy czym nie można zgodzić się z przypisaniem 

„powierzchni użytkowej położonych na tych gruntach budynków” do grupy wiążącej 

bezwzględnie. Taką możliwość wyłącza to, że pojęcie „powierzchni użytkowej” na gruncie 

podatku od nieruchomości nie jest tożsame z pojęciem funkcjonującym w odniesieniu do 

ewidencji gruntów i budynków.  

Samą koncepcję podziału należy uznać za bardzo użyteczną w praktyce. Sąd 

w przedmiotowym orzeczeniu dostrzegł potrzebę analizowania oddziaływania zapisów EGiB 

na potrzeby rozstrzygania indywidualnych sprawach, dobrze uzasadniając ją przykładem, 

gdy „posłużenie się wyłącznie danymi ewidencyjnymi musiałoby się wiązać z pominięciem 

przepisów zawartych w ustawie podatkowej, mających wpływ na wymiar podatku”. 

Doskonale ukazuje to konieczność odejścia od automatyzmu stosowania zapisów 

ewidencyjnych w wymiarze podatków lokalnych. 

Trzeba jednak mieć na uwadze zagrożenia, jakie wiążą się z odstąpieniem od tego rodzaju 

schematu postępowania. Pojawiają się bowiem orzeczenia, które zawierają tezy postulujące 

zbyt daleko idące (w mojej ocenie) „poluzowanie” omawianego związania.  Dla przykładu: 

„Dopiero decyzja właściwego organu o zmianie przeznaczenia funkcji budynku lub 

wykazanie, że budynek w badanym okresie faktycznie wykorzystywany był na cele 

mieszkalne, mogłaby stanowić podstawę do opodatkowania budynku według stawek 

właściwych dla budynków mieszkalnych. (Wyrok WSA we Wrocławiu z 23 października 

2017 r., I SA/Wr 798/17). Moim zdaniem odstąpienie od zapisów dotyczących funkcji 

budynku na podstawie „faktycznego wykorzystania”, godzi w sens związania organu 

zapisami ewidencyjnymi. 
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Wyroki powiązane 

 

Wyroki potwierdzające bezwzględne związanie organów zapisami EGiB 

wyrok NSA z 13 lutego 2014 r., sygn. akt II FSK 311/12 

wyrok NSA z 5 listopada 2009 r., sygn. II FSK 836/08 

 

Wyroki wskazujące potrzebę odstępstw od zasady wynikającej z art. 21 u.p.g.k. 

wyrok NSA z 19 grudnia 2018 r., sygn. II FSK 3635/16 

wyrok WSA w Warszawie z 14 czerwca 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 1744/16 

wyrok WSA we Wrocławiu z 23 października 2017 r., sygn. akt I SA/Wr 798/17 

 

 

Przepisy 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 

483 ze zm.) 

Art. 2 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, 

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. 

 

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

poz. 2052 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. 

 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca  

2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393)  

§ 12 ust. 1 pkt 1 Prawa osób i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10 ust. 1 

pkt 2 oraz w § 11 ust. 1 pkt 1 i 2, do gruntów, budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji 

na podstawie: 

1) wpisów dokonanych w księgach wieczystych; 

2) prawomocnych orzeczeń sądowych; 

3) umów zawartych w formie aktów notarialnych, dotyczących ustanowienia lub 

przeniesienia praw rzeczowych do nieruchomości, z wyłączeniem umów dotyczących 

użytkowania wieczystego gruntów i własności lokali; 

4) ostatecznych decyzji administracyjnych; 

5) dyspozycji zawartych w aktach normatywnych; 

6) umów dzierżawy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2. 

 

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2204) 

Art. 1 ust 1 Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.  

 

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

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

z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)  

Art. 3 ust. 1 pkt 1 Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby 

prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące 

właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych(…) 

 

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. 

 

 

Główne problemy 

1. Znaczenie EGiB w kwalifikowaniu podmiotów jako podatników podatku od 

nieruchomości. 

2. Granice związania organu podatkowego zapisami EGiB w procesie wymierzania 

podatków lokalnych. 

3. Moc dowodowa danych zawartych w EGiB w podatku od nieruchomości. 

 

 


