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• zwolnienie z podatku od nieruchomości prywatnej infrastruktury kolejowej, w 

tym działki gruntu częściowo zajętej na infrastrukturę kolejową (wyrok WSA w 

Opolu z dnia 19 lutego 2020 r., I SA/Op 533/19 oraz wyrok NSA z dnia 13 

lutego 2020 r., II FSK 2187/18) – dr hab. Rafał Dowgier prof. UwB (UwB) 

 

Wyrok WSA w Opolu z 19 lutego 2020 r., I SA/Op 533/19 

Ponieważ zwolnienie z art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. jest przedmiotowe, a nie podmiotowe, 

kwestia własności infrastruktury kolejowej, w ogóle pozostaje poza zakresem 

zwolnienia. Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć ze zwolnienia infrastrukturę 

prywatną, to mógłby to uczynić. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

(...) Na etapie postępowania sądowego, mając na uwadze podniesione w skardze wyłącznie 

zarzuty naruszenia prawa materialnego, spornym zagadnieniem pozostaje zatem jedynie 

kwestia możliwości objęcia, w opisanym we wniosku stanie faktycznym, zwolnieniem z art. 7 

ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. bocznic kolejowych wchodzących w skład infrastruktury kolejowej 

należącej do przedsiębiorstwa Spółki, którą stanowią grunty, budynki i budowle oraz w 

dalszej kolejności ocena tego, czy takowe zwolnienie obejmie całe działki ewidencyjne. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 pkt 1 u.p.o.l. - w obowiązującym w sprawie brzmieniu od 1 

stycznia 2017 r.- zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle 

wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie 

kolejowym, która: 

a) jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub 

b) jest wykorzystywana do przewozu osób, lub 

c) tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm. 

Powyższy przepis wskazuje, że zwolnieniu podlegają elementy infrastruktury kolejowej, które 

muszą spełniać co najmniej jeden z trzech warunków wymienionych wyżej.  

Ustawodawca wprowadził w art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. zwolnienie określonej grupy gruntów, 

budynków i budowli z podatku od nieruchomości przez ich przynależność do infrastruktury 

kolejowej w rozumieniu przepisów u.t.k. Stosownie do art. 4 pkt 1 tej ustawy infrastrukturę 

kolejową tworzą elementy określone w jej załączniku nr 1 Wykaz elementów infrastruktury 

kolejowej. (...)  

(...) Ponieważ zwolnienie z art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. jest przedmiotowe, a nie podmiotowym, 

kwestia własności infrastruktury kolejowej, w ogóle pozostaje poza zakresem zwolnienia. 

Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć ze zwolnienia infrastrukturę prywatną, to mógłby to 

uczynić przy omawianej nowelizacji art. 7 i rzeczywiście wprowadzić zapis, że zwolnienie nie 

dotyczy infrastruktury prywatnej. Tymczasem ustawodawca ograniczył się wyłącznie do 

wskazania, że zwolnieniu podlegają grunty, budynki i budowle wchodzące w skład 

infrastruktury kolejowej w rozumieniu u.t.k. Tym samym wyraźnie rozgraniczył przedmiot 

zwolnienia, od jego struktury własnościowej. 

Wskazać też należy, że zgodnie z art. 4 pkt 1c u.t.k., infrastruktura prywatna to też 

infrastruktura kolejowa, choć wykorzystywana wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej 

właściciela lub jej zarządcy oraz innych współużytkowników (por. wyroki WSA w Kielcach z 

dnia 16 listopada 2017 r., sygn. akt I SA/Ke 531/17, w Gliwicach z dnia 1 grudnia 2017 r., 

sygn. akt I SA/Gl 970/17, w Opolu z dnia 8 lutego 2018 r. sygn. akt I SA/Op 2/18, w 

Lublinie z dnia 8 października 2019 r. sygn. akt I SA/Lu 220/19). (...) 
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Wyrok NSA z 13 lutego 2020 r., II FSK 2187/18 

Zwolnieniu na gruncie art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. podlega powierzchnia całej działki 

ewidencyjnej, nawet jeżeli tylko w części jest zajęta przez infrastrukturę kolejową. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

(...) Powołany przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. (w odniesieniu do przedstawionego 

przez spółkę stanu faktycznego, który wiąże organ interpretacyjny i sąd rozpoznający skargę, 

art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b i c u.p.o.l. nie znajdowały zastosowania) stanowi, że składniki 

majątku skarżącej dla objęcia zwolnieniem z podatku od nieruchomości muszą spełniać 

dwie przesłanki: stanowić grunt, budynek lub budowlę wchodzącą w skład infrastruktury 

kolejowej w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym i jednocześnie infrastruktura ta 

musi być udostępniana przewoźnikom kolejowym. 

W ramach pierwszej z wymienionych przesłanek omawiany przepis jednoznacznie odsyła do 

ustawy o transporcie kolejowym. Stosownie do art. 4 ust. 1 u.t.k. przez infrastrukturę 

kolejową należy rozumieć elementy określone w załączniku nr 1 do tej ustawy. Z kolei 

załącznik ten wskazuje, że w skład infrastruktury kolejowej wchodzą m.in. tory kolejowe, w 

tym rozjazdy i skrzyżowania torów, wchodzące w ich skład szyny, szyny żłobkowe, 

kierownice, odbojnice, prowadnice, zwrotnice, krzyżownice i inne elementy rozjazdów, 

podkłady kolejowe i przytwierdzenia, drobne elementy nawierzchni kolejowej, podsypka w 

tym tłuczeń i piasek (pkt 1); urządzenia sterowania ruchem kolejowym, w tym urządzenia 

zabezpieczające, sygnalizacyjne i łącznościowe na szlaku (pkt 5) oraz grunty, oznaczone jako 

działki ewidencyjne, na których znajdują się elementy wymienione w pkt 1-11 (pkt 12). 

Elementy te wchodzą w skład infrastruktury kolejowej, pod warunkiem że tworzą część linii 

kolejowej, bocznicy kolejowej lub innej drogi kolejowej, lub są przeznaczone do zarządzania 

nimi, obsługi przewozu osób lub rzeczy, lub ich utrzymania. 

Pierwszy ze wskazanych warunków omawianego zwolnienia podatkowego został spełniony, 

gdyż wymienione w opisie stanu faktycznego grunty, budynki i budowle wchodzą w skład 

infrastruktury kolejowej w rozumieniu wskazanych przepisów o transporcie kolejowym. 

Równocześnie należało zgodzić się z sądem pierwszej instancji, że zwolnieniu na gruncie art. 

7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. podlega powierzchnia całej działki ewidencyjnej, nawet jeżeli tylko w 

części jest zajęta przez infrastrukturę kolejową. W odniesieniu do gruntów, które miałyby 

podlegać przedmiotowemu zwolnieniu ustawodawca nie odniósł się do sposobu klasyfikacji 

gruntów w ewidencji gruntów i budynków. Trafnie skarżąca podając swoje stanowisko w 

sprawie zwróciła uwagę, że z treści przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. wykreślono zapis, że 

zwolniona jest tylko część gruntów, która jest faktycznie zajęta przez elementy 

infrastruktury kolejowej. Z tego względu przez infrastrukturę kolejową należy rozumieć całą 

działkę ewidencyjną, na której znajdują się elementy infrastruktury kolejowej, bez względu 

na sposób zakwalifikowania jej w ewidencji. Na podstawie tego przepisu w brzmieniu 

obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. przedmiotowemu zwolnieniu podlega cała działka 

ewidencyjna, na której znajdują się budowle i budynki infrastruktury kolejowej, a nie tylko 

te części, które zostały faktycznie zajęte pod budowle infrastruktury kolejowej. Stanowisko 

to jest uprawnione z uwagi na jednoznaczne wskazanie w tym przepisie gruntów jako 

przedmiotu zwolnienia oraz rezygnacja z warunku zajęcia tych gruntów pod budowle 

infrastruktury kolejowe. Odmienne odczytanie tego przepisu przedstawione w skardze 

kasacyjnej przeczyłoby istocie zmiany wprowadzonej w noweli z 16 listopada 2016 r. W 

konsekwencji trafnie w zaskarżonym wyroku przyjęto, że na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 

pkt 1 lit. a u.p.o.l. zwolnieniu podatkowemu podlegają grunty rozumiane jako całe działki 

ewidencyjne, na których znajdują się budynki i budowle infrastruktury kolejowej wchodzące 

w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która 

jest udostępniana przewoźnikom kolejowym.(...)  
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Wyroki powiązane 

wyrok WSA w Kielcach z 16 listopada 2017 r., I SA/Ke 531/17 

wyrok WSA w Gliwicach z dnia 1 grudnia 2017 r., I SA/Gl 970/17 

wyrok WSA w Lublinie z dnia 8 października 2019 r., I SA/Lu 220/19 

wyrok NSA z 31 stycznia 2019 r., II FSK 3032/18 

wyrok NSA z 6 kwietnia 2019 r., II FSK 675/15 

wyrok NSA z 29 maja 2019 r., II FNP 6/19 

wyrok TSUE z 15 grudnia 2015 r. C-148/04, Unicredito Italiano SpA v. Agenzia delle 

Entrate, Ufficio Genowa, ZOTSiS 2005/12B/I-11137 

 

Przepisy 

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

poz. 1170 ze zm.) 

Art. 7 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu 

przepisów o transporcie kolejowym, która: 

a) jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub 
b) jest wykorzystywana do przewozu osób, lub 

c) tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm; 

 

Ustawa z dnia 29 maja 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1043 ze 

zm.) 

Art. 4  

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) infrastruktura kolejowa - elementy określone w załączniku nr 1 do ustawy; 

1c) infrastruktura prywatna - infrastruktura kolejowa wykorzystywana wyłącznie do 

realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy innych niż przewóz osób; 

 

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. C 202 z 7.6.2016) 

art. 107 ust. 1 

Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc 

przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych 

w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie 

niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem 

wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami 

Członkowskimi. 

 

art. 108 ust. 3 

Komisja jest informowana, w czasie odpowiednim do przedstawienia swych uwag, 

o wszelkich planach przyznania lub zmiany pomocy. Jeśli uznaje ona, że plan nie jest 

zgodny z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu artykułu 107, wszczyna bezzwłocznie 

procedurę przewidzianą w ustępie 2. Dane Państwo Członkowskie nie może wprowadzać 

w życie projektowanych środków dopóki procedura ta nie doprowadzi do wydania decyzji 

końcowej. 
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Rozporządzenie Rady (WE) Nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(Dz.U.UE. C 326 z 26.10.2012) 

 

Artykuł 3 

Klauzula zawieszająca 

Pomoc podlegająca obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z art. 2 ust. 1 nie zostaje zrealizowana 

do czasu podjęcia przez Komisję decyzji zezwalającej na taką pomoc lub do czasu uznania 

takiej decyzji Komisji za podjętą. 

 

 

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 482) 

Art.  91.  1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio 

stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. 

2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma 
pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. 

3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej 

organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, 

mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami. 
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Główne problemy 

1. Wykładnia pojęcia „udostępniana przewoźnikom kolejowym” w oderwaniu od ustawy 

o transporcie kolejowym powoduje objęcie zwolnieniem infrastruktury prywatnej 

2. Objęcie zwolnieniem całych działek ewidencyjnych powoduje objęcie zwolnieniem 

gruntów, które są wykorzystywane przez przedsiębiorców do różnego rodzaju 

działalności gospodarczej (kopalnie, terminale przeładunkowe, odkrywki żwiru, 

elektrownie) 

3. W świetle orzecznictwa sądów od 1 stycznia 2017 r. nastąpiło drastyczne 

rozszerzenie zakresu stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości dla 

infrastruktury kolejowej 

4. Już na etapie prac legislacyjnych przed 2017 r., jak i obecnie w pracach nad 

nowelizacją ustawy podnoszony jest problem uznania zwolnienia za formę udzielania 

pomocy publicznej 

5. Czy wobec braku notyfikacji projektu nowelizacji obowiązującej od 2017 r. organy 

podatkowe mogą stosować zwolnienie dla infrastruktury kolejowej? 


