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- kiedy opinia biegłego jest niezbędna i co może być jej przedmiotem w sporze dot. 

podatku od nieruchomości (wyroki WSA w Gliwicach z dnia 16 lutego 2021 r., I SA/Gl 

1134/20 i WSA w Poznaniu z dnia 22 października 2020 r. I SA/Po 457/20) – Wojciech 

Pławiak (LITIGATO Spory podatkowe) 

 

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 16 lutego 2021 r., I SA/Gl 1134/20 

Rozstrzygnięcie sprawy wymaga wiadomości specjalnych wtedy, gdy przy jej 

rozpoznaniu wyłoni się zagadnienie mające znaczenie, którego wyjaśnienie przekracza 

zakres wiadomości i doświadczenia życiowego osób mających wykształcenie ogólne i 

nie jest możliwe bez posiadania wiadomości specjalnych w określonej dziedzinie nauki, 

sztuki, rzemiosła, techniki, stosunków gospodarczych itp., z którą wiąże się 

rozpatrywane zagadnienie. Co oczywiste, biegły nie może być powoływany do ustalania 

stanu faktycznego sprawy, ani do jego oceny – bo to jest zadanie organu. Opinia 

biegłego, stosownie do art. 181 O.p., jest wyłącznie jednym z dowodów w sprawie i może 

być przedmiotem krytyki stron, a organ podatkowy nie jest nią związany i ma obowiązek 

jej oceny w kontekście całokształtu materiału dowodowego. Zdaniem Sądu w niniejszej 

sprawie organy sprostały tym wymogom. Natomiast odwołanie się przez biegłych do 

przepisów prawa podatkowego czy budowlanego, nie dyskwalifikuje opinii jako dowodu 

w sprawie. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

(…) Strona wyjaśniła, że deklarowane budowle stanowią środek trwały, tj. węzeł betoniarski o 

łącznej wartości [...] zł. Jednakże pośród tego kompleksu, znajdowały się m.in. dwa obiekty 

trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, które 

posiadają fundamenty i dach. Zdaniem Spółki spełniają one kryteria przewidziane dla 

budynku. Z tego względu budynki te Spółka wyodrębniła i wyłączyła z wartości budowli oraz 

zadeklarowała do opodatkowania według ustalonej powierzchni użytkowej ([...] m2). (…) 

 

Organ pierwszej instancji w dniu [...] r. przeprowadził oględziny, a [...] r. powołał biegłego 

rzeczoznawcę budowlanego K. M. na okoliczność ustalenia, czy cechy węzła betoniarskiego 

pozwalają zakwalifikować go w całości do budowli wymienionych w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo 

budowlane, bądź w części, tj. poszczególnych jego elementów, w tym mieszalnika i taśmociągu 

kruszyw, silosów wraz z fundamentami oraz obiektów kontenerowych (do budowli 

wymienionych w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, bądź też urządzeń budowlanych 

wskazanych w art. 3 pkt 9 ustawy), a także zakwalifikowania separatora substancji 

ropopochodnych oraz [...] do budowli wymienionych w art. 3 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, 

czy też w przypadku niespełnienia wymogów powyższej kwalifikacji, jako urządzeń 

budowlanych scharakteryzowanych w art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane. 

 

Organ pierwszej instancji postanowieniem z [...] r. w związku z wyrokiem Trybunału 

Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 48/15, powołał drugiego biegłego A. K. 

na okoliczność sporządzenia opinii, która zawierałaby ustalenia w zakresie wyżej 

przedstawionym. Swoją opinię biegły wydał w listopadzie 2018 r. 

 

Kolejnym postanowieniem z [...] r. organ pierwszej instancji ponownie powołał tego samego 

biegłego A. K. celem wydania opinii na okoliczność ustalenia wartości budowli lub ich części 

związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą na dzień powstania obowiązku 

podatkowego, tj. 1 stycznia 2009 r., czyli wartości wszystkich elementów składających się na 

instalację węzła betoniarskiego, m.in. mieszarki, dozownika, silosów, wagi do wody, 

zbiorników na domieszki, sprężarki, mieszalnika, itp., a więc elementów instalacji węzła 
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betoniarskiego stanowiących całość techniczno-użytkową. Opinię taką biegły wydał w marcu 

2019 r. (…)  

organ pierwszej instancji wskazał na rozbieżne stanowiska obu biegłych wyrażone w ich 

opiniach. Pierwszy biegły (K. M.) uznał, że w przypadku wszystkich kontenerów nie występuje 

trwałe połączenie z gruntem, gdyż są one tylko posadowione na płycie betonowej i nie zostały 

z nią połączone. Drugi biegły (A. K.) zaś utożsamił trwałe związanie z gruntem z koniecznością 

wzniesienia przedmiotowego obiektu na podstawie dokumentacji technicznej z procedurą 

pozwolenia na budowę i posadowieniem obiektu budowlanego (kontenera) w jednym miejscu 

dłużej niż (120) 180 dni. Organ nie zgodził się z biegłym A. K. w zakresie zakwalifikowania 

obiektów kontenerowych do budynków. 

(…)  

Przenosząc powyższe uwagi do okoliczności rozpoznawanej sprawy wskazać trzeba, że organy 

obu instancji uznały, odwołując się do opinii biegłego A. K., że obiekt budowlany nazywany 

budynkiem mieszalnika, to obiekt spełniający kryteria budynku (powierzchnia [...] m2). Z kolei 

obiekt mieszczący taśmociąg kruszyw budynkiem nie jest. Oba w/w obiekty są trwale 

związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiadają fundamenty, jednak drugi z obiektów nie ma dachu, lecz zasobnik kruszyw. Nie jest 

więc budynkiem, lecz elementem budowli B. 

 

Sąd stanowiska tego nie podziela. Jak wynika z opinii biegłego K. M. z września 2017 r. 

zawierającej opis części węzła betoniarskiego, tj. mieszalnika oraz taśmociągu kruszyw (część 

9.18), mieszalnik betonu to urządzenie techniczne; jeden z najważniejszych elementów 

składowych betoniarni. Jest bezpośrednio połączony z taśmociągiem nad którym zbudowany 

jest zasobnik kruszywa. Bez taśmociągu nie jest możliwe przetransportowanie kruszywa do 

mieszalnika. Mieszalnik służy do mieszania kruszywa, cementu, wody i innych dodatków. Bez 

niego nie doszłoby do wytworzenia mieszanki betonowej. Z kolei bez taśmociągu mieszalnik 

nie funkcjonowałby zgodnie z przeznaczeniem. Tenże mieszalnik jest osłonięty obudową, przed 

wpływem czynników atmosferycznych, za pomocą przegród budowlanych. W opinii biegłego 

A. K. z listopada 2018 r. (część 7.2.1), obiekt ten (owa obudowa) spełnia kryteria budynku, a 

umieszczone w nim instalacje są budowlą. Nie służą jednak temu budynkowi. 

 

Zdaniem Sądu, obie opinie wskazują, że urządzenie mieszalnika to instalacja przemysłowa 

służąca działaniu węzła betoniarskiego. Osłonięte jest obudową wypełniającą kryteria 

trwałego związania z gruntem, wydzielenia z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, 

posiada fundamenty, a nawet rodzaj dachu. Jednakże przy ocenie, czy obiekt budowlany jest 

budynkiem, czy budowlą należy uwzględnić, na co Sąd zwrócił uwagę już wyżej, czy obiekt 

spełniający kryteria budynku nie wykracza poza jego ustawowo określone elementy. Dlatego 

kwestia przeznaczenia i funkcjonalności ma znaczenie dla rozstrzygnięcia, czy przedmiotowy 

obiekt jest budynkiem, czy budowlą. Nie można bowiem funkcjonalnej, wieloelementowej 

całości tworzącej określony proces technologiczny dzielić - dla celów podatkowych - na 

poszczególne obiekty, gdyż w istocie prowadziłoby to do obejścia prawa (zob. wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 4 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Łd 775/19). 

 

Z tych względów Sąd stoi na stanowisku, że skoro obiekt nazywany "budyniem mieszalnika" 

został wyposażony w urządzenia zajmujące jego przestrzeń w tak znacznym stopniu jak to 

wynika z dokumentacji biegłych (zob. dokumentacja fotograficzna do obu w/w opinii) i 

funkcjonalnie powiązany jest z pozostałymi obiektami /urządzeniami (taśmociąg kruszyw i 

dalsze elementy węzła betoniarskiego) w taki sposób, że tylko łącznie mogą realizować 

założony cel jakim jest produkcja betonu, to należy uznać, że taki obiekt wykracza poza 

ustawowo określone cechy budynku, nawet jeżeli cechy te posiada. Taki obiekt budowlany 

powinien zostać zaliczony do kategorii budowli. Wszystkie jego elementy pozostają bowiem w 

związku techniczno-użytkowym. Jak pokazuje dokumentacja fotograficzna, wystąpiło fizyczne 
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połączenie wynikające ze sposobu wykonania obiektu oraz funkcjonalne połączenie i 

powiązanie elementów, dzięki któremu mogą być one wykorzystywane do realizacji celu, dla 

którego powstał obiekt. O tym, czy całość techniczno-użytkowa występuje rozstrzyga 

obiektywna ocena gospodarczego znaczenia istniejącego między nimi fizycznego i 

funkcjonalnego powiązania. Jeżeli są one powiązane fizycznie i funkcjonalnie tak, że tworzą 

razem gospodarczą całość, to stanowią części składowe jednej rzeczy złożonej. W 

okolicznościach tej sprawy podkreślić trzeba, że nie sposób w niej przyjąć, aby pomiędzy 

elementami budowlanymi i technicznymi zachodził wyłącznie związek użytkowy, gdyż – jak to 

pokazuje dokumentacja biegłych - urządzenia techniczne nie zostały zainstalowane tylko dla 

przemijającego użytku, lecz trwale i do stałego ich użytkowania łącznie z częściami 

budowlanymi. To zaś – inaczej niż przyjął to organ - pozwala na opodatkowanie podatkiem od 

nieruchomości całości jako budowli w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 

2 u.p.o.l. (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 września 2017 r., sygn. akt II 

FSK 1052/17). 

 

Powyższe uwagi należy także uwzględnić do oceny zasadności opodatkowania kontenerów. 

Jak wynika z zebranych w sprawie dowodów (zob. opinia biegłego K. M.), węzeł betoniarski 

zaopatrywany jest w wodę poprzez instalacje z zasobnika buforowego mieszczącego się w 

kontenerze. Woda ta jest niezbędna dla funkcjonowania B – bez wody nie można 

wyprodukować betonu. Zbiornik buforowy wraz z instalacją zasilania są elementami 

składowymi węzła betoniarskiego i wraz z innymi urządzeniami oraz instalacjami stanowią 

całość techniczno-użytkową, umożliwiając jego (węzła) funkcjonowanie zgodnie z 

przeznaczeniem. Kontenery te (z instalacją wodną oraz zbiornikiem buforowym) nie zostały 

połączone z płytą betonową. Posiadają podstawę, ściany, dach oraz umieszczone 

(zainstalowane) w nich odpowiednie urządzenia. Zdaniem Sądu oba te kontenery podlegają 

opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowle w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 

w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. 

 

Podobnie Sąd zakwalifikował kontener chemiczny. O takiej kwalifikacji przesądza fakt, że 

kontener chemiczny jest bezpośrednio połączony z węzłem betoniarskim za pomocą instalacji 

tłoczącej chemikalia do mieszalnika. Specyfika produkcji betonu towarowego wymaga 

dostosowywania jego komponentów do warunków zewnętrznych. Dokonuje się tego za pomocą 

odpowiednich środków chemicznych. W konsekwencji instalacja zainstalowana w kontenerze 

chemicznym i połączona pompami z pozostałymi instalacjami B stanowi całość techniczno-

użytkową (zob. opinie obu biegłych). 

Natomiast inaczej ocenił Sąd funkcję kontenera magazynowego. Zdaniem Sądu zawiera on 

urządzenia związane bezpośrednio z węzłem betoniarskim, jak np. sprężarki, jednak 

urządzenia te zajmują przestrzeń kontenera w stopnie nie tak znacznym, aby przyjąć, że w 

całości jest funkcjonalnie powiązany z pozostałymi obiektami /urządzeniami węzła 

betoniarskiego. W przypadku tego obiektu organ nie wykazał, aby wszystkie jego elementy 

pozostawały w związku techniczno-użytkowym, a jedynie użytkowym. Takie wnioski płyną z 

opinii biegłych, gdzie wskazali oni, że kontener pełni m.in. rolę magazynu. Potwierdza to także 

dokumentacja fotograficzna (opinia K. M.), gdzie obok kompresora magazynowane są różnie 

przedmioty użytkowe. 

 

W tym stanie rzeczy organ powinien rozważyć do jakiej kategorii obiektów zaliczyć kontener 

magazynowy oraz to jak zakwalifikować osłonięte nim urządzenie. (…) 

 

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego opinii biegłego wskazać trzeba, że zgodnie art. 197 § 1 

O.p. w przypadku, gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ podatkowy może 

powołać na biegłego osobę dysponującą takimi wiadomościami, w celu wydania opinii. 
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W niniejszej sprawie strona skarżąca nie kwestionuje kwalifikacji zawodowych, ani osoby 

któregokolwiek biegłego, a jedynie zarzuca dokonanie w opinii wykładni przepisów prawa (w 

tym podatkowego), co jej zdaniem dyskwalifikuje rozstrzygające znaczenie opinii dla sprawy. 

 

Sąd stoi na stanowisku, że zadaniem biegłego jest dostarczenie organowi podatkowemu 

prowadzącemu postępowanie wiadomości specjalnych, w celu ułatwienia należytej oceny 

okoliczności faktycznych mających wpływ na treść rozstrzygnięcia. Biegły przeprowadza 

obserwację określonego zjawiska materialnego lub niematerialnego związanego ze stanem 

faktycznym zaistniałym w sprawie, bada to zjawisko, a następnie na podstawie posiadanej 

wiedzy i doświadczenia naukowego/ zawodowego wypowiada swoją opinię, czyli wysnuwa 

wnioski. Opinia biegłego ma za zadanie pomóc organowi podatkowemu w wyjaśnieniu stanu 

faktycznego, ewentualnie w dokonaniu jego oceny (zob. P.Pietrasz, Komentarz do art. 197 

ustawy - Ordynacja podatkowa, Lex). 

 

Nie budzi wątpliwości Sądu, że organ ma swobodę w korzystaniu z opinii biegłego. Granice 

korzystania z tej swobody wyznacza zasada prawdy obiektywnej określona w art. 122 O.p., 

gdyż z niej wypływa obowiązek organu podjęcia wszelkich czynności mających na celu 

ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego sprawy. Organ podatkowy obowiązany jest 

wykorzystać ten środek dowodowy w sprawie o zawiłym stanie faktycznym, który można 

wyjaśnić dopiero wtedy, gdy dysponuje się specjalnymi wiadomościami. Rozstrzygnięcie 

sprawy wymaga wiadomości specjalnych wtedy, gdy przy jej rozpoznaniu wyłoni się 

zagadnienie mające znaczenie, którego wyjaśnienie przekracza zakres wiadomości i 

doświadczenia życiowego osób mających wykształcenie ogólne i nie jest możliwe bez 

posiadania wiadomości specjalnych w określonej dziedzinie nauki, sztuki, rzemiosła, techniki, 

stosunków gospodarczych itp., z którą wiąże się rozpatrywane zagadnienie (wyrok Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z 22 stycznia 2016 r., sygn. akt I FSK 1362/14). Co oczywiste, biegły 

nie może być powoływany do ustalania stanu faktycznego sprawy, ani do jego oceny – bo to 

jest zadanie organu (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 czerwca 2017 r. sygn. 

akt I FSK 2066/14). Opinia biegłego, stosownie do art. 181 O.p., jest wyłącznie jednym z 

dowodów w sprawie i może być przedmiotem krytyki stron, a organ podatkowy nie jest nią 

związany i ma obowiązek jej oceny w kontekście całokształtu materiału dowodowego. Z 

możliwości takiej organ w tej sprawie korzystał. 

 

Przepisy Ordynacji podatkowej nie określają wymagań, jakim winna odpowiadać opinia 

biegłego, jednak z istoty tego dowodu wynika, że musi ona zawierać uzasadnienie, które 

pozwoliłoby dokonać analizy poprawności wniosków stawianych przez biegłego bez 

konieczności wkraczania w sferę wiedzy specjalistycznej. Musi zatem przekonywać jako 

logiczna całość, a biegły powinien wskazać i wyjaśnić przesłanki, które doprowadziły go do 

przedstawionych konkluzji. Organ podatkowy musi jednak skontrolować ustalenia faktyczne 

zawarte w operacie oraz to, czy zawiera on wymagane przepisami prawa elementy, a także to 

czy nie występują w nim niejasności lub błędy wymagające uzupełnienia lub poprawienia 

(wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 lutego 2015 r., sygn. akt I OSK 1224/13). 

 

Jak z powyższego wynika, biegły nie może być powołany w celu ustalenia obowiązującego 

prawa, zasad jego wykładni lub stosowania. 

 

Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie organy sprostały tym wymogom. Natomiast odwołanie się 

przez biegłych do przepisów prawa podatkowego czy budowlanego, nie dyskwalifikuje opinii 

jako dowodu w sprawie. Zauważyć trzeba, że organy w obszernych uzasadnieniach swoich 

decyzji poddały opinie ocenom w trybie art. 191 O.p. Odniosły się zarówno do opinii, jak i 

pozostałych dowodów zgromadzonych w sprawie. Wbrew zarzutom skargi żaden biegły nie był 

powołany w celu ustalenia obowiązującego prawa, zasad jego wykładni lub stosowania, a 
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wydane opinie nie zastąpiły orzeczenia właściwego organu. W tej sytuacji zarzuty naruszenia 

art. 180 § 1, art. 187 § 1, art. 191 w zw. z art. 197 § 1 O.p. uznał Sąd za nietrafne. 

 

Wyroki powiązane 

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 października 2020 r. I SA/Po 457/20 

wyrok NSA z 22 stycznia 2016 r.,  I FSK 1362/14 

wyrok NSA z 13 czerwca 2017 r., I FSK 2066/14 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity  

Dz. U. z 2020 r. poz. 1325) 

 

Art. 197 § 1 W przypadku gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ 

podatkowy może powołać na biegłego osobę dysponującą takimi wiadomościami, w celu 

wydania opinii. 

 

 

Główne problemy 

1. Zakres pojęcia wiadomości specjalne w sporach dot. podatku od nieruchomości. 

2. Opinia biegłego a wykładnia przepisów prawa.  

3. Zakres opinii biegłych w innych sporach prawnopodatkowych. 

4. Próba określenia zakresu opinii biegłych w sporach dot. podatku od nieruchomości. 

 


