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• wyrok TK z 24 lutego 2021 r. a osoby prawne (wyrok NSA z dnia 4 marca 2021 r., 

III FSK 895/21) – sędzia WSA dr Wojciech Stachurski (WSA w Białymstoku) 

 

Wyrok NSA z 4 marca 2021 r., III FSK 895/21 

Mimo, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r., SK 39/19, zapadł na 

tle sprawy ze skargi konstytucyjnej osoby fizycznej, w zakresie przyjętej przez Trybunał 

interpretacji art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. ma on uniwersalne znaczenie. Zawarta w 

sentencji tego wyroku wypowiedź odnosi się bowiem do gruntów, budynków i budowli 

będących w posiadaniu wszystkich przedsiębiorców lub innych podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

(…) Spór dotyczy zawartej w art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. definicji pojęcia "grunty, budynki i 

budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej". Zagadnienie to było 

przedmiotem licznych wypowiedzi w literaturze i w orzecznictwie. Przedstawiciele doktryny 

wskazywali, że zgodnie z brzmieniem art. 1a ust.1 pkt 3 u.p.o.l. wszystkie budynki, budowle 

i grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność 

gospodarczą, z wyjątkami przewidzianymi w art. 1a ust. 2a u.p.o.l., są związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. Sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę (inny 

podmiot prowadzący działalność gospodarczą) skutkuje tym, że budynek, budowla, grunt są 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwracano przy tym uwagę, że definicja 

ta wymaga doprecyzowania, przede wszystkim poprzez wskazanie, że nieruchomości te służą 

lub mogą służyć choćby pośrednio prowadzonej działalności gospodarczej (zob. L. Etel, S. 

Presnarowicz, G. Dudar, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek Leśny. Komentarz, 

Warszawa 2008, s. 48 i nast.). Również w orzecznictwie wielokrotnie wyrażano pogląd, że sam 

fakt posiadania przez przedsiębiorcę budynku, budowli lub gruntu skutkować musi uznaniem 

tych kategorii za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (zob. np. wyroki NSA: z 

1 lipca 2014 r., II FSK 1349/14; z 23 czerwca 2015 r., II FSK 1398/13 – opubl. CBOSA). 

 

Nowe spojrzenie na interpretację art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. przyniósł wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z 12 grudnia 2017 r., SK 13/15. W orzeczeniu tym Trybunał stwierdził, że 

art. 1a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. rozumiany w ten sposób, że 

wystarczającą przesłanką zakwalifikowania gruntu podlegającego opodatkowaniu podatkiem 

od nieruchomości do kategorii gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

jest prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną będącą jego 

współposiadaczem, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 84 w związku 

z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał zwrócił uwagę, że "(...) samo prowadzenie działalności 

gospodarczej przez osobę fizyczną nie jest relewantne dla opodatkowania gruntu stawką 

podatkową od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (...). Zważywszy 

na ratio stosowania podwyższonej stawki, jaką jest potencjalna możliwość uzyskiwania 

przychodów z wykorzystania danych gruntów, niezbędne jest ustalenie faktycznego sposobu 

wykorzystania opodatkowanego gruntu, którego współposiadaczem pozostaje osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą". 

 

Choć przywołany wyrok TK dotyczył problemu opodatkowania podatkiem od nieruchomości 

osoby fizycznej jako współposiadacza gruntu związanego z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, w literaturze wyrażono pogląd, że ma on także duże znaczenie dla 

opodatkowania nieruchomości należących do innych podmiotów. Jeżeli bowiem podstawą 

orzeczenia Trybunału było założenie konieczności oddzielania w przypadku osób fizycznych 

majątku osobistego od majątku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, to w 

niektórych przypadkach zbliżony podział może być przeprowadzony również u innych 
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podmiotów. Chodzi o podmioty, które co do zasady zostały utworzone w celu prowadzenia 

działalności gospodarczej, ale część ich majątku z taką działalnością nie jest związana (np. 

spółki z o.o. prowadzące obok typowej działalności gospodarczej również działalność rolniczą), 

oraz podmioty, które co do zasady nie są przedsiębiorcami, ale w pewnym zakresie mogą 

wykonywać działalność gospodarczą (zob. L. Etel, R. Dowgier, G. Liszewski, B. Pahl, Podatki i 

opłaty lokalne. Komentarz, Warszawa 2020, teza 30 komentarza do art. 1a u.p.o.l.). 

 

W licznych orzeczeniach wskazywano jednak, że nieruchomość znajdująca się w posiadaniu 

osoby prawnej będącej przedsiębiorcą podlega opodatkowaniu stawką wynikającą z jego 

związania z działalnością gospodarczą, nawet jeśli nie jest wykorzystywana do prowadzenia 

takiej działalności (wyrok NSA z 16 kwietnia 2020 r., II FSK 2320/19, opub. CBOSA). Jedynym 

koniecznym warunkiem uznania nieruchomości za związaną z wykonywaniem działalności 

gospodarczej jest sam fakt posiadania jej przez przedsiębiorcę (zob. np. wyroki NSA z 8 

stycznia 2020 r., II FSK 1414/19; z 8 lipca 2020 r., II FSK 970/20 – opubl. CBOSA). 

 

 

(…)Taki pogląd wyraził także w tej sprawie sąd pierwszej instancji, stwierdzając w 

uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że definicja legalna zawarta w tym przepisie nakazuje co 

do zasady traktować jako grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej wszelkie tego typu nieruchomości, jeżeli są w posiadaniu przedsiębiorcy lub 

innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. 

 

Stanowisko to, aczkolwiek aprobowane w dotychczasowym orzecznictwie NSA, musi zostać 

zweryfikowane w związku z kolejnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 

2021 r., SK 39/19. W wyroku tym Trybunał stwierdził bowiem, że: "Art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) 

rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem 

działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez 

przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 

ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej." 

 

Jest to tzw. wyrok interpretacyjny, w którym Trybunał stwierdził niezgodność z Konstytucją 

RP art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. w określonym jego rozumieniu. Cecha niekonstytucyjności 

przypisana jest wskazanej w sentencji tego wyroku treści normy prawnej, ustalonej w wyniku 

poprzedniej wykładni. Skutkiem tego wyroku jest eliminacja takiej interpretacji tego przepisu, 

która w kwestii związania gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, ogranicza się do faktu ich posiadania przez przedsiębiorcę lub podmiot 

prowadzący działalność gospodarczą. Mimo, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 

2021 r., SK 39/19, zapadł na tle sprawy ze skargi konstytucyjnej osoby fizycznej, w zakresie 

przyjętej przez Trybunał interpretacji art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. ma on uniwersalne znaczenie. 

Zawarta w sentencji tego wyroku wypowiedź odnosi się bowiem do gruntów, budynków i 

budowli będących w posiadaniu wszystkich przedsiębiorców lub innych podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną. Różnicowanie w tym 

względzie podatników nie znajdowałoby zresztą żadnego uzasadnienia z punktu widzenia 

zasady równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji RP). 

 

Problem związku, czy też braku związku z prowadzeniem działalności gospodarczej 

nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego 

działalność, dotyczy nie tylko osób fizycznych, ale także osób prawnych oraz innych jednostek 

organizacyjnych. Jest on szczególnie widoczny w niniejszej sprawie. Agencja Mienia 

Wojskowego jest bowiem podmiotem, którego działalność nie ma jednolitego charakteru. 
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(…) Agencja jest podmiotem realizującym zadania z zakresu szeroko rozumianej administracji 

publicznej, jak i podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. Przy czym prowadzenie 

działalności gospodarczej nie jest ani jedynym, ani też dominującym obszarem 

funkcjonowania Agencji. Przeciwnie, w świetle przedstawionego katalogu zadań Agencji, 

uzasadnione jest stwierdzenie, że jest to tylko fragment jej działalności. Wskazuje na to także 

katalog przychodów Agencji, do których ustawodawca na pierwszym miejscu zalicza 

przychody z gospodarowania mieniem, a w dalszej kolejności z działalności gospodarczej, z 

darowizn, spadków i zapisów, z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych, hoteli i 

internatów oraz za najem i dzierżawę lokali użytkowych i nieruchomości gruntowych, itd. (art. 

30 u.a.m.w. z 2015 r.). 

 

Skoro w funkcjonowaniu Agencji można wyodrębnić działalność gospodarczą, o której mowa 

art. 1a ust. 1 pkt 4 u.p.o.l., a także działalność, która nie spełnia tej definicji, to w świetle 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r., SK 39/19, sam fakt prowadzenia 

przez Agencję działalności gospodarczej nie uzasadnia twierdzenia, że wszystkie posiadane 

przez nią nieruchomości są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu 

art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Nieruchomości będące w posiadaniu Agencji, które nie mają 

związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, nie mieszczą się w tej definicji. 

 

Powstaje oczywiście problem doprecyzowania "związku" nieruchomości z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, który - jak wskazał Trybunał Konstytucyjny - nie może opierać się 

na samym fakcie posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę lub inny podmiot 

prowadzący działalność gospodarczą. W tej kwestii Naczelny Sąd Administracyjny podziela 

pogląd prezentowany w literaturze, że trudno jest w tym zakresie wskazać uniwersalne 

kryterium, a właściwe rozwiązania powinny uwzględniać konkretne okoliczności faktyczne 

(zob. L. Etel, R. Dowgier, G. Liszewski, B. Pahl, Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, ibidem.). 

Niemniej jednak wydaje się, że związek ten, oprócz samego posiadania nieruchomości przez 

przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, powinien być oparty na 

faktycznym lub nawet potencjalnym wykorzystywaniu tej nieruchomości w działalności 

gospodarczej tego podmiotu. Grunty, budynki i budowle, które choćby pośrednio lub w 

ograniczonym zakresie służą prowadzeniu działalności gospodarczej, powinny być uznane ze 

związane z tą działalnością. W ustaleniu istnienia związku nieruchomości z prowadzoną 

działalnością gospodarczą przydatne mogą być na przykład takie okoliczności jak: 

wprowadzenie nieruchomości do ewidencji środków trwałych, ujęcie wydatków na nabycie lub 

wytworzenie oraz utrzymanie w kosztach działalności gospodarczej. O istnieniu takiego 

związku może też świadczyć charakter rzeczy (np. budowli), wskazujący na jej gospodarcze 

przeznaczenie. W każdym przypadku ustalenie związku nieruchomości z prowadzeniem 

działalności gospodarczej podmiotu, który prowadzi także inny rodzaj działalności, nie może 

ograniczać się tylko do wykazania posiadania tych nieruchomości. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, za zasadny należy uznać kluczowy dla omawianej kwestii zarzut 

skargi kasacyjnej dotyczący naruszenia art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., poprzez jego błędną 

wykładnię, polegającą na przyjęciu, że sam fakt posiadania nieruchomości przez 

przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą uzasadnia jej związek z 

prowadzoną działalnością gospodarczą. 

 

Wyroki powiązane 

wyrok TK z 12 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 13/15 

wyrok TK z 24 lutego 2021 r., sygn. akt SK 39/19 

wyrok NSA z 1 lipca 2014 r., II FSK 1349/14 

wyrok NSA z 23 czerwca 2015 r., II FSK 1398/13 

wyroki NSA z 4 marca 2021 r., sygn. akt III FSK 896-899/21 
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Przepisy 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1994 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 

95 poz. 613 z późn. zm. (stan prawny na 2013 rok) 

art. 1a ust. 1 pkt 3 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - grunty, 

budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego 

działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 2a; 
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Główne problemy 

Czy posiadanie nieruchomości przez osobę prawną przesądza o jej związku z prowadzeniem 

działalności gospodarczej? 


