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• działania prawne i organizacyjne a zajęcie gruntu na prowadzenie działalności 

gospodarczej  – Aleksander Jarosz, doradca podatkowy, PwC 

 

Wyrok NSA z 2 września 2020 r., II FSK 1520/18 

Za zupełnie nieusprawiedliwione należy uznać stwierdzenie, że samo podjęcie czynności 

o charakterze formalno-prawnych, jak np. uzyskanie pozwolenia na budowę - bez 

podjęcia czynności faktycznych na tychże gruntach - z góry przesądza, iż grunty takie 

zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Naczelny Sąd Administracyjny za usprawiedliwiony uznaje zarzut naruszenia przez WSA 

przepisów prawa materialnego, tj. zawartych w art. 2 ust. 2 u.p.o.l., oraz w art. 7 ust. 1 pkt 

10 u.p.o.l., poprzez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że grunty rolne objęte 

obszarem górniczym, wynikającym z wydanej na rzecz Skarżącej koncesji, stanowią grunty 

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, niezależnie od prowadzenia na nich 

jakiejkolwiek faktycznej działalności gospodarczej. WSA bowiem w ślad za organami 

podatkowymi obu instancji, nie właściwie przyjął, że pod pojęciem "gruntów zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej" należy rozumieć nie tylko grunty na których 

faktycznie (poprzez czynności fizyczne na gruncie) prowadzona jest ta działalność, ale również 

grunty, wobec którego podjęto czynności organizacyjne, czy też prawne. Konstatacja ta 

doprowadziła organy podatkowe obu instancji, a w rezultacie także WSA do wniosku, że 

pomimo iż sporne w sprawie grunty bezspornie nie były wykorzystywane przez Skarżącą do 

prowadzonej przez nią działalności gospodarczej (tj. powierzchnia przedmiotowych gruntów 

nie była w jakikolwiek sposób fizycznie przez Skarżącą wykorzystywana – zob. uzasadnienie 

decyzji Prezydenta Miasta Z. z 20 grudnia 2016 r., s. 5), to jednak fakt, iż grunty te położone 

są na obszarze górniczym, wynikającym z wydanej na rzecz Spółki koncesji na wydobycie 

podziemnej kopaliny, powoduje, że są one zajęte na prowadzenie działalności gospodarcze ze 

względów prawnych. Powyższego wywodu Naczelny Sąd Administracyjny nie podziela. W 

pierwszej kolejności należy wskazać, że przesłanka "zajęcia gruntów na prowadzenie 

działalności gospodarczej" nie posiada legalnej definicji. Rozumienie przedmiotowej przesłanki 

zostało jednak wypracowane w orzecznictwie, gdzie podnosi się, że grunty zajęte na 

działalność gospodarczą to grunty, na których w rzeczywistości wykonywane są czynności 

składające się na prowadzenie działalności gospodarczej, a więc grunty, na których mają 

miejsce faktyczne działania powodujące osiągnięcie zamierzonych celów. Wynika to wprost z 

zasady prymatu wykładni językowej, która jest nie tylko punktem wyjścia przy wykładni 

prawa, ale zakreśla również jej granice (zob. B. Brzeziński, Podstawy wykładni prawa 

podatkowego, Gdańsk 2008, s. 41, analogicznie wyrok NSA z 24.07.2002 r., sygn, akt I SA/Gd 

1979/99, uchwała NSA z dnia 20.03.2000 r., sygn. akt FPS 14/99, opublikowany w: ONSA 

2000, nr 3, poz. 92). W rezultacie, za zupełnie nieusprawiedliwione należy uznać stwierdzenie, 

że samo podjęcie czynności o charakterze formalno-prawnych, jak np. uzyskanie pozwolenia 

na budowę - bez podjęcia czynności faktycznych na tychże gruntach - z góry przesądza, iż 

grunty takie zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Uzyskanie przez 

przedsiębiorcę pozwolenia na budowę nie oznacza przecież, że objęte taką decyzją grunty nie 

są dalej wykorzystywane na cele rolnicze (bo stanowią użytki rolne) lub też, że nie są one w 

ogóle wykorzystywane (zob. wyrok NSA z dnia 19 maja 2016 r., sygn. II FSK 1926/14; 

opublikowany: CBOIS). Podobny pogląd w przedmiocie wykładni przepisu art. 2 ust. 2 u.p.o.l., 

potwierdza prawomocne orzeczenie WSA w Gliwicach z dnia 9 marca 2017 r., w którym 

jednoznacznie potwierdzono, że przez grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 

należy rozumieć grunty, na których przedsiębiorca faktycznie wykonuje czynności wchodzące 

w zakres prowadzonej działalności gospodarczej: "Zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 u.p.o.l, 

opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i 
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zakrzewione na użytkach rolnych łub łasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej. Użyte w tym przepisie pojęcie gruntów zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej jest węższe od pojęcia gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. O ile bowiem za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

uważa się grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy o tyle grunty zajęte na prowadzenie 

działalności gospodarczej to grunty na których przedsiębiorca faktycznie wykonuje czynności 

wchodzące w zakres prowadzonej działalności gospodarczej." (wyrok WSA, sygn. akt I SA/Gl 

1366/16; opublikowany w: CBOIS). 

 

Nawet gdyby uznać, że względy prawne mogą przesądzać o zajęciu gruntu na prowadzenie 

działalności gospodarczej, to mając na uwadze stan faktyczny w niniejszej sprawie, nie sposób 

uznać, iż położenie spornych gruntów na obszarze górniczym, wynikającym z wydanej na rzecz 

Spółki koncesji na wydobycie podziemnej kopaliny, stanowi o ich zajęciu na prowadzenie 

działalności gospodarczej ze względów prawnych. Pogląd ten nie uwzględnia bowiem 

okoliczności prawnej, iż podziemna kopalina nie stanowi części składowej gruntu. Obszar 

górniczy jest to bowiem przestrzeń, w której dozwolone jest wykonywanie działalności objętej 

koncesją wydaną na podstawie przepisów ustawy Prawa geologicznego i górniczego. 

Wyznaczenie obszaru górniczego nie daje jednak jakiegokolwiek uprawnienia do korzystania 

z nieruchomości gruntowych, co wynika z faktu, iż własność kopaliny nie jest objęta 

własnością nieruchomości gruntowej. Innymi słowy, w przypadku wydobycia kopaliny 

podziemnej, obszar górniczy obejmuje wyłącznie przestrzeń "pod" powierzchnią nieruchomości 

gruntowej, ale nie dotyczy już samej nieruchomości gruntowej. Ujmując rzecz inaczej, obszar 

górniczy nie jest powierzchnią, lecz stanowi w istocie trójwymiarową bryłę przestrzenną 

(sięgającą w głąb ziemi, która to jednak przestrzeń kończy się tam, gdzie zaczyna się 

nieruchomość gruntowa). Bryła ta jest odwzorowywana na mapie (m.in. przez określenie 

działek, pod którymi się znajduje), niemniej jednak bezpośrednio tych działek (nieruchomości 

gruntowych) nie dotyczy. Granice nieruchomości gruntowej sięgają bowiem najdalej styku 

gruntu ze złożem kopaliny, które objęte jest już odrębną własnością, niestanowiącą elementu 

składowego nieruchomości gruntowej. W tym kontekście rację należy przyznać autorowi 

skargi kasacyjnej, że WSA w swojej ocenie przedmiotowej sprawy nie uwzględnił przepisów 

art. 10 ust. 1, 3 i 5 u.p.g.g. 

 

Wyroki powiązane 

Wyrok NSA z 19 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 1926/14 

Wyrok WSA w Gliwicach z 9 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1366/16 

Wyrok NSA z 21 kwietnia 2020 r., sygn. akt II FSK 309/20 

Wyrok NSA z 11 lutego 2021 r., sygn. akt III FSK 2849/21 

Wyrok NSA z 16 stycznia 2020 r., sygn. akt II FSK 484/18 
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Przepisy 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 

95 poz. 613 ze zm.) 
Art. 2 ust. 2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub 

lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Art. 7 ust. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

10) grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z 

wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r., poz. 

1131) 

Art. 10 ust. 1. Złoża węglowodorów, węgla kamiennego, metanu występującego jako kopalina 

towarzysząca, węgla brunatnego, rud metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w 

stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli 

potasowej, soli potasowo-magnezowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych, pierwiastków 

ziem rzadkich, gazów szlachetnych, bez względu na miejsce ich występowania, są objęte 

własnością górniczą. 

Art. 10 ust. 3. Złoża kopalin niewymienionych w ust. 1 i 2 są objęte prawem własności 

nieruchomości gruntowej. 

Art. 10 ust. 5. Prawo własności górniczej przysługuje Skarbowi Państwa. 

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) 

Art. 46 § 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot 

własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich 

budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot 

własności. 

Art. 143. W granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu 

własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią. Przepis ten nie 

uchybia przepisom regulującym prawa do wód. 

Bibliografia 

B.Pahl – Glosa do wyroku WSA z dnia 5 czerwca 2013 r., I SA/Sz 125/13, LEX/el. 2013 

Główne problemy 

1. Wyłącznie faktyczne, fizyczne wykorzystanie gruntu powoduje jego zajęcie na 

prowadzenie działalności gospodarczej. 

2. Czy zamiar zajęcia gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej jest równoważny 

z samym zajęciem? 

3. Czy można „zająć grunt” na prowadzenie działalności gospodarczej w sensie prawnym? 

4. Pojęcie gruntu należy rozumieć zgodnie z jego cywilistycznym znaczeniem. 


