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• Prawidłowe ustalenie i zrozumienie stanu faktycznego – na przykładzie 

opodatkowania silosów na cukier (wyrok WSA w Lublinie z 28 października 

2020 r., sygn. I SA/Lu 392/20) – Jan Furtas, doradca podatkowy, Partner 

w Crido. 

 

Wyrok WSA w Lublinie z 28 października 2020 r., sygn. I SA/Lu 392/20 

Podkreślić należy, że kluczowe znaczenie dla oceny prawnej sporu miały dowody z 

dokumentacji projektowej, technicznej, przekazane przez spółkę. (…) 

 

Wbrew argumentom spółki, organ nie zaliczył spornych obiektów budowlanych do 

budowli w oparciu o kryterium funkcjonalne. Wprawdzie, za opinią biegłego, dostrzegł 

ich funkcję i funkcjonalny związek (ciąg technologiczny) ale jedynie w aspekcie 

wymogów eksploatacyjnych, determinujących określone rozwiązania konstrukcyjne, 

istotnie odmienne niż w przypadku budynków. Za rozstrzygającą organ uznał specyfikę 

konstrukcyjną obiektów, ustaloną m.in. na podstawie opinii biegłego i dokumentacji 

technicznej. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

 

(…) Organ ocenił jako prawidłową argumentację organu I instancji, że dane wynikające z 

dokumentacji budowlanej wskazują, iż sporne obiekty są: zbiornikami - silosy na cukier, 

wolno stojącymi urządzeniami technicznymi - wieża operacyjna silosów, częścią budowlaną 

urządzenia technicznego - budynek pompowni melasu oraz urządzeniem hydrotechnicznym – 

budowle wpustowe, a nie - jak twierdzi spółka - budynkami. Ocenę tę potwierdzają znajdujące 

się w aktach rysunki techniczne i dokumentacja fotograficzna. Ponadto organ stwierdził, że 

silosy na cukier nie są trwale związane z gruntem, gdyż faktycznie są posadowione na 

fundamencie w postaci kołowej płyty fundamentowej, są zatem przymocowane do 

fundamentu, a na trwałość związania z gruntem nie wskazują również dane wynikające z 

projektu budowlanego, jak sposób połączenia z fundamentem oraz opis fundamentu. Organ 

zwrócił również uwagę, że ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że zastosowana w 

przypadku silosów konstrukcja nie jest typowym dachem, a jedynie przykryciem baterii 

silosów w postaci przesklepienia, w którym są rozmieszczone otwory technologiczne, 

podkreślając, że dach tworzy konstrukcja nośna i pokrycie. Przedstawioną argumentację 

organ uznał przy tym za mającą odniesienie również do obiektów budowlanych w postaci wieży 

operacyjnej silosów, budynku pompowni melasu oraz budowli wpustowych, wskazując, że 

cecha pozbawienia dachu eliminuje możliwość zaliczenia ich do kategorii budynków. Organ 

dodał, że powyższe znajduje potwierdzenie w opinii biegłego powołanego przez organ 

podatkowy oraz w znajdującej w aktach sprawy dokumentacji fotograficznej, a także że 

przedmiotowa opinia nie została przez spółkę skutecznie podważona. (…) 

 

Przechodząc zatem do merytorycznego rozpoznania sprawy podkreślić należy, że spór w 

sprawie, podobnie jak we wcześniej przywołanych sprawach, zakończonych przed tut. Sądem, 

dotyczył sposobu opodatkowania silosów, wieży operacyjnej, pompowni melasu i obiektów 

wpustowych, tj. uznania (jak organ), że stanowią one budowle, czy też (jak skarżąca) – 

budynki. 

 

Zważywszy jednak na podniesione przez stronę zarzuty prawnoprocesowe (…) podkreślić 

należy w pierwszej kolejności, że w toku postępowania podatkowego organy podatkowe 

zgromadziły materiał dowodowy pozwalający na właściwe ustalenie istotnych w sprawie 

faktów, w tym w postaci przedstawionych przez skarżącą dokumentów, dotyczących procesu 

inwestycyjnego, a także przeprowadziły oględziny obiektów, których opodatkowanie jest w 
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sprawie sporne. Nadto, dopuściły dowód z opinii biegłego, zgodnie z art. 197 § 1 O.p. uznając, 

że ustalenie stanu faktycznego wymaga wiadomości specjalnych. (…) 

 

Podkreślić należy, że kluczowe znaczenie dla oceny prawnej sporu miały dowody z 

dokumentacji projektowej, technicznej, przekazane przez spółkę. To na ich podstawie, jak też 

na podstawie wyników oględzin, biegły dr hab. inż. [...] sporządził na zlecenie organu 

podatkowego opinię. Biegły (co nie było przedmiotem zarzutów strony) posiada wiadomości 

specjalne w dziedzinie, w której sporządził operat. Oprócz ustalonych faktów, wykorzystał 

dane wynikające z literatury naukowo – technicznej, jak też normy obowiązującego prawa, w 

tym prawa budowlanego. Nie oznacza to jednak, że przedmiotem opinii biegłego była 

interpretacja przepisów oraz prawna kwalifikacja ustalonych faktów, w tym w szczególności 

ocena obiektów z punktu widzenia prawa podatkowego, zaś organ – bez należytej oceny – 

poczuł się tą oceną związany. Biegły, na podstawie dokumentacji projektowej i technicznej, 

oględzin oraz własnego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej, posiłkując się aktualnym 

piśmiennictwem, przedstawił w opinii cechy budowlano – konstrukcyjne obiektów 

budowlanych, które poddane zostały analizie organów podatkowych, o czym świadczą 

uzasadnienia wydanych w pierwszej i drugiej instancji decyzji. Organy nie poprzestały zatem 

na wnioskach opinii (które z natury rzeczy są podsumowaniem całości pracy biegłego), ale 

poddał operat całościowej ocenie z punktu widzenia jego rzetelności i spójności danych. W 

uzasadnieniu decyzji przywołał ustalenia poczynione przez biegłego co do wyglądu, 

konstrukcji i przeznaczenia obiektów, co oznacza, że – wbrew stanowisku skarżącej – 

uwzględnił i poddał analizie całość opinii. Uznał, że opinia ta - jako całość - stanowi 

wiarygodny dowód w sprawie, została sporządzona w sposób rzetelny, jej wnioski zostały 

wyprowadzone na podstawie rzeczowej analizy i z tych względów stanowiła ona podstawę 

rozstrzygnięcia. Dowód ten był jednym z wielu dowodów zebranych w sprawie. Nie korzysta 

on wprawdzie ze szczególnej mocy dowodowej, choć bez wątpienia w niektórych kategoriach 

spraw (wymagających wiedzy specjalnej) jest to dowód kluczowy. Podlega takiej samej ocenie 

jak każdy inny dowód. (…) 

 

Celem wywołania opinii biegłego było określenie charakterystyki technicznej przedmiotowych 

obiektów budowlanych. W opinii tej biegły wskazał, że silosy są obiektami wolno stojącymi, 

każdy z nich ma niezależny układ konstrukcyjny, samodzielny fundament w postaci kołowej 

płyty fundamentowej, która kwalifikuje się jako fundament bezpośredni, zapewniający trwałe 

połączenie z gruntem, przykrycie w postaci przesklepienia, w którym rozmieszczone są otwory 

technologiczne, wydzielające go z przestrzeni przegrody budowlane w postaci krzywoliniowych 

żelbetowych powłok cylindrycznych. Zabudowa przestrzeni poniżej komór magazynowych w 

części zagłębionej w gruncie powłokami cylindrycznymi wynika z przyjętych rozwiązań 

projektowych, przestrzenie zaś powyżej przesklepienia komór silosowych pokryte są stalowymi 

wiązarami kratowymi z przykryciem z blachy trapezowej i stanowią jedynie zabezpieczenie 

urządzeń technologicznych usytuowanych na przesklepieniach komór silosowych. Silosy 

technicznie i funkcjonalnie powiązane są z innymi obiektami na terenie cukrowni, stanowiąc 

ważny element ciągu technologicznego. 

 

Wieża operacyjna silosów jest konstrukcją stalową o szkieletowym układzie konstrukcyjnym, 

która umożliwia wolnostojące usytuowanie tego obiektu, jest posadowiona na płycie 

fundamentowej w sposób zapewniający trwałe połączenie z gruntem, a jej obudowa nie 

stanowi elementu konstrukcyjnego (ma charakter wyłącznie użytkowy). Podstawa wieży jest 

zdecydowanie mniejsza niż jej wysokość. Została ona zaprojektowana do transportu 

pionowego cukru i komunikacji pionowej (w płycie fundamentowej znajduje się szyb windowy, 

a do komunikacji pionowej przewidziany został dźwig osobowy i klatka schodowa). Biegły 

podkreślił, że wieża operacyjna silosów należy do istotnych elementów ciągu technologicznego 
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przerobu buraków cukrowych i służy do wszystkich procesów związanych ze składowaniem 

cukru w silosach. 

 

Pompownia melasu stanowi konstrukcję wsporczą pod zbiornik posadowiony na 

wyprowadzonych ponad poziom terenu murowanych przegrodach pionowych, których 

przykrycie stanowi zadaszenie (dla pomp). Obudowa pomp stanowi fundament dla konstrukcji 

wsporczej zbiornika i instalacji związanych z pompownią melasu. Elementy budowlane, na 

których wykonane jest przykrycie nad pompami, posadowione są na ławach fundamentowych, 

co zapewnia trwałe połączenie z gruntem, chociaż zastosowane rozwiązania konstrukcyjne 

pozwalają na dowolne usytuowanie pompowni. Biegły opisał, że ławy fundamentowe, 

przegrody pionowe i przekrycie są częściami budowlanymi urządzeń technicznych jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Podobnie jak pozostałe wskazane obiekty, także pompownia melasu wchodzi w skład ciągu 

technologicznego przerobu buraków cukrowych i ma istotne znaczenie w procesie 

produkcyjnym przedsiębiorstwa spółki. 

 

Budowle wpustowe (czy, jak wskazał biegły, upustowe) to obiekt wolno stojący, który posiada 

fundament (nie można przy tym stwierdzić rodzaju fundamentowania ze względu na brak 

dokumentacji), który zapewnia trwałe połączenie z gruntem, ściany, wykonane z elementów 

drobnowymiarowych, stanowiące obudowę urządzeń technologicznych, dach jedynie 

zabezpieczający urządzenia technologiczne. W konstrukcji obiektu znajdują się otwory 

wpustowe. Przegrody pionowe i pozioma stwarzają przestrzeń, w obrębie której odbywa się 

proces upustu przetworzonych osadów poprodukcyjnych. Obiekt ten spełnia kryteria wpustu 

kanalizacyjnego. Jest jednym z elementów ciągu technologicznego przedsiębiorstwa. 

 

Odwołując się do specjalistycznej wiedzy w zakresie budownictwa i literatury przedmiotu 

(wskazanej szczegółowo w opinii), biegły podał, że: 

- silos jest rodzajem zbiornika, co determinuje rozwiązania konstrukcyjne uwzględniane na 

etapie projektowania i budowy, a z dokumentacji projektowej przedmiotowych silosów wynika, 

że obiekty te zostały zaprojektowane właśnie jako silosy, o czym świadczy nie tylko przyjęta w 

dokumentacji budowlanej terminologia, ale także sposób zbrojenia właściwy dla konstrukcji 

silosowych, 

- szkieletowy układ konstrukcyjny przyjęty w wieży operacyjnej silosów jest charakterystyczny 

dla wolno stojących urządzeń technicznych o konstrukcji wieżowej, a potwierdza to także 

zastosowany przy dokonywaniu obliczeń statyczno-wytrzymałościowych w dokumentacji 

projektowej schemat statyczny (schemat wspornika), 

- fundamenty obiektu określanego jako budynek pompowni melasu, obejmujące ławy 

fundamentowe, przegrody pionowe oraz przykrycie, są częściami budowlanymi urządzeń 

technicznych, 

- obiekt nazywany budowle wpustowe ma układ konstrukcyjny z wylotem do odprowadzania 

substancji płynnych (w stanie sprawy: produktów poprodukcyjnych pomiędzy tzw. 

zbiornikiem akumulacyjnym a rowem melioracyjnym), właściwy dla urządzeń wodnych 

będących budowlami hydrotechnicznymi (budowlami upustowymi). 

 

Po analizie przedstawionych danych (…) organy podatkowe uznały, że wymienione obiekty są 

budowlami w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. Skarżąca prezentuje natomiast pogląd, 

że posiadanie przez obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, fundamentów, 

przegród budowlanych wydzielających go z przestrzeni oraz dachu, w świetle art. 1a ust. 1 pkt 

1 u.p.o.l. i wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r. w sprawie SK 48/15 jest 

wystarczające do zakwalifikowania tego obiektu dla potrzeb podatku od nieruchomości jako 

budynku, co jednocześnie wyłącza możliwość uznania tego obiektu za budowlę i 

opodatkowania go w tym charakterze. (…) 
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Co do zasady więc skarżącej należy przyznać rację, że obiekt o określonych cechach 

właściwych dla budynków nie podlega zaliczeniu do budowli, tj. jeśli dany obiekt budowlany 

posiada ustawowe cechy budynku, wówczas nie może zostać uznany za budowlę. Spółka 

zasadnie też wskazała, że przy odczytywaniu przepisów prawa podatkowego przysługuje 

pierwszeństwo wykładni gramatycznej (językowej), zaś odstępstwo od niej jest możliwe, jeśli 

wykładnia językowa prowadzi do rozstrzygnięcia godzącego w cel instytucji prawnej (podważa 

ratio legis przepisu), gdy prowadzi do sprzeczności z fundamentalnymi wartościami 

konstytucyjnymi (uchwała NSA w sprawie sygn. akt II FPS 2/10). Nie budzi też wątpliwości, 

w świetle stanowiska Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sygn akt P 33/09, że standardy 

konstytucyjne określone w art. 217 w zw. z art. 84 i art. 2 Konstytucji RP zobowiązują do 

przyjęcia, że art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. mówi o budowli wymienionej w ustawie Prawo 

budowlane, w załączniku do niej bądź w innych ustawach w obowiązującym porządku 

prawnym. Niewątpliwie istotnym w kontekście powstałego sporu jest również orzeczenie 

Trybunału z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 48/15. W wyroku tym, w szczególności 

kontestowanym przez skarżącą, TK stwierdził, że art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 i 2141) w zakresie, w 

jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia 

budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, jest niezgodny z zasadą 

szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną z art. 84 w związku z art. 217, w 

związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Podkreślenia jednak wymaga, że z powyższych niekwestionowanych w zasadzie okoliczności 

strona w realiach niniejszej sprawy wyprowadza wadliwe wnioski. W uzasadnieniu 

powołanego wyżej wyroku sygn. akt SK 48/15 TK wyraźnie wskazał bowiem, że "nie jest 

wykluczone, by określone obiekty o cechach budynku ustawodawca w przepisie specjalnym 

uznał za budowle, co – wobec zasady równości opodatkowania – musiałoby być uzasadnione 

ich wyjątkową specyfiką". Wydając wyrok w sprawie SK 48/15, TK nie zakwestionował przy 

tym stanowiska wyrażonego w wyroku TK z 13 września 2011 r., sygn. akt P 33/09. 

 

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że nie narusza art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.o.l. w 

związku z wyrokiem TK SK 48/15 stanowisko organów, że do budowli w rozumieniu art. 1a 

ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. należy zaliczyć silosy, których opodatkowania dotyczy spór w niniejszej 

sprawie. Obiekty te zostały zaprojektowane jako silosy, tj. obiekty będące rodzajem 

zbiorników, (wymieniono je jako zbiorniki w kategorii XIX załącznika do u.p.b.), a świadczy o 

tym nie tylko nazewnictwo przyjęte w dokumentacji projektowej, ale także zastosowane 

rozwiązania techniczno-konstrukcyjne (na przykład sposób zbrojenia). Z mocy art. 3 pkt 3 

u.p.b. zbiorniki są zaś kwalifikowane jako budowle. Biegły podkreślił, że zostały one 

zaprojektowane i wzniesione według rozwiązań przewidzianych nie dla budynków, ale dla 

silosów, chociaż oczywiście są zbiornikami z założenia służącymi do celów innych niż 

budowlane lub paliwowe. Nie powoduje to jednak, że ich cechy są na tyle odmienne, by uznać 

je dla celów opodatkowania – jak chce tego spółka – za budynki. 

 

Podobnie zgodne z art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. i nienaruszające art. 84 w związku z art. 217 i 

w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji jest uznanie przez organy podatkowe za budowlę wieży 

operacyjnej silosów. Dokumentacja projektowa wskazuje, że obiekt ten został zaprojektowany 

jako konstrukcja szkieletowa o charakterze wieżowym, co potwierdzają uwzględnione przy 

projektowaniu obliczenia statyczno-wytrzymałościowe. Trafnie zatem organy przyjęły, że 

obiekt ten jest wolno stojącym urządzeniem technicznym, zgodnie z art. 3 ust. 3 u.p.b. 

zaliczanym do budowli. Podnieść ponadto należy, że kwalifikacja prawnopodatkowa obiektu 

budowlanego (do budynków lub do budowli) nie może zależeć od tego, czy konstrukcja 

szkieletowa zostanie z zewnątrz pokryta w sposób, który tworzy przegrodę budowlaną 
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wydzielającą z przestrzeni. Jak stwierdzono, stosownie do znajdującej się w aktach sprawy 

dokumentacji projektowej, przedmiotowa wieża operacyjna silosów została zaprojektowana w 

taki sposób, że obłożenie jej szkieletowej konstrukcji blachą nie było niezbędne. Konstrukcja 

wieży i przyjęte w niej rozwiązania techniczne nie mają za zadanie stworzenia powierzchni 

użytkowej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 5 u.p.o.l., co jest charakterystyczne dla budynku. 

Ich rolą jest stworzenie pionowego ciągu komunikacyjnego. W tym stanie rzeczy wieża 

operacyjna silosów jest wolno stojącą instalacją przemysłową, którą ustawodawca wskazał w 

art. 3 pkt 3 u.p.b. jako budowlę (tak: wyrok NSA w sprawie sygn. akt II FSK 1281/16). 

 

Oceniając kwalifikację obiektu zwanego na użytek tej sprawy budynkiem pompowni melasu 

należy mieć przede wszystkim na względzie, że całość techniczno-użytkową tworzy zarówno 

wymieniony obiekt, jak i zbiornik melasu, przy czym na elementach konstrukcyjnych 

pompowni posadowiona jest konstrukcja wsporcza zbiornika (obudowa pomp stanowi 

fundament dla konstrukcji wsporczej zbiornika). Uwzględniając całość tego obiektu należy 

stwierdzić, że nie jest on budynkiem ani w rozumieniu art. 3 pkt 2 u.p.b. ani w świetle art. 1a 

ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. Należało go uznać za jeden obiekt budowlany, składający się ze zbiornika 

oraz ze stanowiącej dla tego zbiornika fundament części budowlanej wymienionej w art. 3 pkt 

3 u.p.b. Zatem – w ocenie Sądu – także zaliczenie tzw. budynku pompowni melasu do budowli 

w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. nie narusza tego przepisu, ani art. 1a ust. 1 pkt 1 

u.p.o.l. w związku z wyrokiem TK z 13 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 48/15, co wprost zarzuca 

skarżąca. 

 

W art. 3 pkt 3 u.p.b. jako budowle wymieniono także budowle hydrotechniczne, a w kategorii 

XXVII załącznika do u.p.b. podano, że do budowli należą między innymi budowle upustowe. 

W tej sytuacji należy więc podzielić stanowisko organów podatkowych w zakresie zaliczenia 

do budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. obiektu określanego jako budowle 

wpustowe, którego układ konstrukcyjny (otwory upustowe) jest właściwe dla budowli 

upustowych w rozumieniu przepisów u.p.b. Poza tym, podobnie jak w wypadku wieży 

operacyjnej, w spornym obiekcie nie istnieje powierzchnia użytkowa w rozumieniu art. 1A ust. 

1 pkt 5 u.p.o.l. - zamiast płaszczyzny poziomej urządzone są otwory wraz z instalacjami 

magistrali transportowej pozostałości poprodukcyjnych. 

 

Podkreślenia wymaga także, że przedstawiona wyżej ocena prawna w zakresie kwalifikacji 

poszczególnych obiektów budowlanych, których opodatkowanie jest sporne w sprawie, do 

kategorii budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., nie ma u podstaw w żadnym 

zakresie kryterium funkcjonalnego, wykluczonego w świetle treści art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. 

oraz orzeczeń TK w sprawach sygn. P 33/09 i SK 48/15. Odwołuje się ona wyłącznie do cech 

konstrukcyjnych (technicznych) tych obiektów oraz unormowania zawartego w art. 1a ust. 1 

pkt 2 u.p.o.l. w związku z kwalifikacją konkretnych obiektów budowlanych wprost dokonaną 

przez ustawodawcę w art. 3 pkt 3 u.p.b., co zostało wyraźnie zaakceptowane w wymienionych 

wyrokach TK. Tym samym zarzuty skargi pozostają nieuzasadnione. Wbrew argumentom 

spółki, organ nie zaliczył spornych obiektów budowlanych do budowli w oparciu o kryterium 

funkcjonalne. Wprawdzie, za opinią biegłego, dostrzegł ich funkcję i funkcjonalny związek 

(ciąg technologiczny)ale jedynie w aspekcie wymogów eksploatacyjnych, determinujących 

określone rozwiązania konstrukcyjne, istotnie odmienne niż w przypadku budynków. Za 

rozstrzygającą organ uznał specyfikę konstrukcyjną obiektów, ustaloną m.in. na podstawie 

opinii biegłego i dokumentacji technicznej. (…) 
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Wyroki powiązane 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r. SK 48/15  

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2011 r. P 33/09 

wyrok NSA z dnia 7 kwietnia 2021 r., III FSK 2947/21 

Przepisy 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2006 nr 121 

poz. 844 ze zm.) 

Art. 1a ust. 1 pkt 1 budynek - 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 

Art. 1a ust. 1 pkt 2  budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa 

budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie 

budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, 

które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem 

 

 

Główne problemy 

1. Prawidłowe ustalenie i zrozumienie stanu faktycznego jako kluczowy element do 

wydania rozstrzygnięcia w sprawie. 

2. Konstrukcja obiektów i ich cechy techniczne jako podstawa do kwalifikacji jako 

budynek / budowla. 

 


