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• Grunty elektrowni fotowoltaicznej wykorzystywane do wypasu zwierząt a zajęcie 

gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej - Paweł Majka (UR/SKO w 

Rzeszowie) 

 

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 maja 2019 r., III SA/Wa 1932/18 

Głównym celem wydzierżawienia użytków rolnych pod elektrownię fotowoltaiczną, jak 

sami Wnioskodawcy podnoszą, jest jej budowa. W tym przypadku nie ma możliwości 

prowadzenia prawidłowej, pełnej i racjonalnej działalności rolniczej. Tym samym cały 

teren wydzierżawiony pod elektrownię fotowoltaiczną należy uznać za zajęty na 

wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, a co za tym idzie 

będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawek 

najwyższych, tj. stawek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit. a) u.p.o.l. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

W stanowisku zaprezentowanym w interpretacji są dwa sporne obszary. Pierwszy odnosi się 

do opodatkowania całego wydzierżawionego terenu podatkiem od nieruchomości (a nie 

podatkiem rolnym, jak uważają Wnioskodawcy). (…) 

Co do kwestii pierwszej, zdaniem Sądu Skarżący nie mają racji co do tego, że cały grunt na 

którym usytuowana jest farma fotowoltaiczna powinien być opodatkowany podatkiem rolnym. 

Zdaniem Sądu rację ma Wójt Gminy S., że grunt taki podlega wyłączeniu z opodatkowania 

podatkiem rolnym i podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. 

Wyjaśnić w tym miejscu należy, że przyjęta na gruncie prawa polskiego koncepcja 

opodatkowania nieruchomości gruntowych jednym z trzech podatków, tj. podatkiem od 

nieruchomości, podatkiem rolnym lub podatkiem leśnym opiera się na powiązaniu 

przedmiotu opodatkowania (gruntu) z jego klasyfikacją w ewidencji gruntów i budynków. Nie 

ma zatem znaczenia faktyczny sposób wykorzystania gruntu. Wskazana zasada doznaje 

jednak wyjątku. Rzeczywiste działania podejmowane na nieruchomości gruntowej mogą 

prowadzić do wyłączenia z zakresu przedmiotowego danego podatku i w konsekwencji objęcia 

jej innym świadczeniem. Sytuacja ta występuje w przypadku użytków rolnych oraz lasów. Tak 

sklasyfikowane grunty, co do zasady, objęte są zakresem przedmiotowym odpowiednio 

podatku rolnego (użytki rolne) oraz podatku leśnego (lasy). Jeżeli jednak zostaną zajęte na 

prowadzenie działalności gospodarczej należy je opodatkować podatkiem od nieruchomości 

według stawek najwyższych [art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit. a) u.p.o.l.]. 

Nadmienić należy, że zasada ta ma działanie jednokierunkowe. Chodzi o to, że faktyczny 

sposób wykorzystania gruntu niebędącego użytkiem rolnym lub lasem na działalność rolną 

lub leśną pozostaje bez znaczenia w kontekście jego opodatkowania. Tym samym tylko w 

przypadku użytków rolnych i lasów rzeczywisty sposób ich wykorzystania do prowadzenia 

działalności innej niż działalność rolna lub leśna pozwala na zastosowanie odstępstwa od 

zasady w myśl której dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę do 

wymiaru podatków. 

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym grunty dzierżawione od Wnioskodawców 

mają charakter użytków rolnych. W związku z tym rozstrzygnięcia wymaga kwestia "zajęcia" 

użytków rolnych na wykonywanie działalności gospodarczej. Nie ma bowiem wątpliwości co 

do tego, że grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako użytek rolny wykorzystywany na 

potrzeby działalności rolniczej objęty jest, co do zasady, zakresem przedmiotowym podatku 

rolnego. 

Stosownie do art. 1 u.p.r. opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane 

w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zasadą jest zatem 

opodatkowanie użytków rolnych podatkiem rolnym – a wyłączone z tej zasady są grunty "zajęte 
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na prowadzenie działalności gospodarczej". Z tą zasada koresponduje art. 2 ust. 2 u.p.o.l., 

zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub 

lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Zatem, oba powołane wyżej przepisy prowadzą do tego samego wniosku: jeśli grunt jest zajęty 

na prowadzenie działalności gospodarczej – wówczas podlega on opodatkowaniu podatkiem 

od nieruchomości, nawet jeśli jest użytkiem rolnym. 

Prawidłowe rozstrzygnięcie przedmiotowego zagadnienia wymaga więc w wyjaśnienia 

normatywnego terminu "użytki rolne zajęte na wykonywanie innej działalności gospodarczej 

niż działalność rolnicza". Następnie należy odnieść je do opisu przedstawionego we wniosku o 

wydanie interpretacji. 

Pojęcie to, co należy podkreślić, nie zostało zdefiniowane zarówno w u.p.o.l., jak i u.p.r. 

Natomiast w języku potocznym "zająć" oznacza zapełnić, wypełnić sobą lub czymś jakąś 

przestrzeń, powierzchnię czegoś (por. B. Brzeziński, Wstęp do nauki prawa podatkowego, 

Toruń 2001, s. 149). Sformułowanie "zajęte" należy więc rozumieć w ten sposób, że na gruncie 

muszą być wykonywane rzeczywiste czynności składające się na prowadzenie tejże 

działalności. Czynności te muszą być wykonywane w sposób trwały. 

Wnioskodawcy "zajęcie użytku rolnego na prowadzenie działalności gospodarczej" dostrzegają 

tylko w miejscach fizycznie zajętych pod opisane inwertery oraz pod teren stacji 

elektroenergetycznej. W tym zakresie wątpliwości nie ma. Niemniej jednak nie można zgodzić 

się z tym, że zajęcie użytków rolnych nie wystąpi w pozostałym zakresie, tj. m.in. pod panelami 

(stołami) fotowoltaicznymi, gdzie owce będą "poszukiwały jedzenia i cienia" lub będzie 

prowadzona pasieka. Głównym celem wydzierżawienia użytków rolnych pod elektrownię 

fotowoltaiczną, jak sami Wnioskodawcy podnoszą, jest jej budowa. W tym przypadku nie ma 

możliwości prowadzenia prawidłowej, pełnej i racjonalnej działalności rolniczej. Tym samym 

cały teren wydzierżawiony pod elektrownię fotowoltaiczną należy uznać za zajęty na 

wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, a co za tym idzie będzie 

on podlegał opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawek najwyższych, tj. 

stawek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit. a) u.p.o.l. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, 

że użytki rolne na których posadowiona będzie elektrownia fotowoltaiczna będą ogrodzone. W 

ten sposób dojdzie do wyraźnego wyodrębnienia użytku rolnego na zajęcie na wykonywanie 

działalności gospodarczej. Nawet w sytuacji gdy z gruntu będą mogły korzystać zwierzęta, to 

działalność ta nie będzie miała charakteru podstawowego, lecz uboczny. Rację ma Wójt pisząc 

w interpretacji, że Spółka wzniesie "stoły" nie po to aby owce miały ochronę przed słońcem, 

ale po to, aby zamontować na nich określone urządzenia służące do wytwarzaniu prądu. 

Zdaniem Sądu Spółka wydzierżawia grunt, który jest jej potrzebny do założenia i prowadzenia 

farmy fotowoltaicznej, który temu zadaniu ma służyć. To, że po terenie mogą – przykładowo – 

poruszać się a nawet paść się zwierzęta, że można uprawiać rośliny - nie zmienia faktu, że 

teren jest zajęty na prowadzenie farmy fotowoltaicznej.(…) w sytuacji gdy przedsiębiorca 

nabywa określony użytek rolny na cele prowadzonej działalności gospodarczej, o czym 

dobitnie świadczy opisany jej przedmiot (wytworzenie energii elektrycznej), użytek rolny 

powinien być uznany za "zajęty" na prowadzenie działalności gospodarczej. Ważny jest więc 

cel nabycia gruntów. Można więc uznać, że przez użyty w ustawie zwrot "grunty zajęte na 

prowadzenie działalności gospodarczej" należy rozumieć objęcie gruntów w posiadanie celem 

prowadzenia na nich działalności gospodarczej. Tym samym, określając przedmiot 

opodatkowania w zakresie gruntów sklasyfikowanych w ewidencji jako użytki rolne, należy 

objąć zakresem normowania ustawy wyłącznie te, które w danym roku zostały objęte w 

posiadanie w celu wykonywania na nich jakichkolwiek czynności związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą. 

Zdaniem Sądu rozpatrującego niniejszą sprawę organ nawet niepotrzebnie wykazywał w 

interpretacji, że prowadzenie działalności rolniczej na spornym terenie będzie znacznie 

ograniczone, że nie będzie możliwości prowadzenia pełnej i racjonalnej działalności rolniczej. 

Zdaniem Sądu w świetle art. 1 ustawy o podatku rolnym nie ma znaczenia to, czy na tym 
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terenie będzie – czy też nie będzie wykonywana działalność rolnicza. Istotne jest to, że jeśli 

teren jest zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej – to ta okoliczność niejako 

"wyjmuje" go z opodatkowania podatkiem rolnym i przesuwa w zakres opodatkowania 

podatkiem od nieruchomości (…). Nie ma więc większego sensu analizowanie, czy teren będzie 

użyteczny z punktu widzenia owiec czy pszczół i czy będzie wykorzystywany na ich potrzeby, 

i czy będzie to w pełni, czy tylko trochę. Istotne jest to, że jest to teren potrzebny Spółce do 

prowadzenia farmy fotowoltaicznej. Gdyby nie był jej potrzebny – to by go nie wydzierżawiała 

i nie ogradzała. Skoro zaś go wydzierżawia, użytkuje i ogradza (wszystko jedno, jak lekkim 

płotem - "lekkim ogrodzeniem ażurowym") – to znaczy że teren ten jest zajęty na prowadzenie 

działalności gospodarczej i dlatego, w świetle art. 1 ustawy o podatku rolnym, jest wyłączony 

z opodatkowania podatkiem rolnym, a podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości 

(art. 2 ust. 2 u.p.o.l.). 

Rzecz w tym, że nawet jednoczesne prowadzenie na danym terenie działalności rolniczej i 

gospodarczej – daje pierwszeństwo opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, a podatek 

rolny jest wykluczony z mocy art. 1 ustawy o podatku rolnym ("...z wyjątkiem gruntów zajętych 

na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza"). Zgodnie z tym 

przepisem teren (grunt) jest wyłączony z opodatkowania podatkiem rolnym nie tylko gdy jest 

zajęty "wyłącznie", w stu procentach na prowadzenie działalności gospodarczej i nie tylko 

wtedy, gdy działalność rolnicza jest tam wykluczona albo znacznie ograniczona.(…) 

Końcowo, Sąd przywołuje utrwalone orzecznictwo sądów administracyjnych, zgodnie z którym 

grunt Lasów Państwowych, nad którym przebiegają linie energetyczne podlega opodatkowaniu 

podatkiem od nieruchomości według najwyższych stawek, jako związany z działalnością 

gospodarczą, mimo że na takim gruncie możliwe jest prowadzenie czynności w ramach 

działalności leśnej (zob. np. wyrok NSA z 9 marca 2017 r., II FSK 1987/15). 

 

Wyroki powiązane 

wyrok NSA z 4 lipca 2017 r., II FSK 1540/15 

wyrok NSA z 9 marca 2017 r., II FSK 1987/15 

wyrok NSA z 3 kwietnia 2015 r., II FSK 606/15 

wyrok WSA w Gdańsku  z 7 marca  2018 r., I SA/Gd 1641/17 

wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 24 marca 2018 r., I SA/Go 6/18 

wyrok WSA w Lublinie z 13 kwietnia 2018 r., I SA/Lu 26/18 

wyrok WSA w Szczecinie z dnia  11 września 2019 r. , I SA/Sz 239/19 
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Przepisy 

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

z 2019 r., poz. 1170)  

Art. 2 ust. 2 Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, 

z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1956 ze zm.)  

Art. 1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji 

gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 
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Główne problemy: 

1. „Zajęcie” gruntu rolnego na prowadzenie działalności gospodarczej. 

2. Rodzaje czynności związanych z gruntem rolnym a kwalifikacja podatkowa.  
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