
Granice cierpliwości sądów wobec niskiej jakości 

polskiego prawa podatkowego

- elektrownie wiatrowe w podatku od nieruchomości  (wyrok 
i postanowienie sygnalizacyjne NSA z dnia 22 października 
2018 r., II FSK 2983/17) - dr hab. W. Morawski, prof. UMK



Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

Dz.U.2016.961 – ustawa antywiatrakowa

• https://www.kuriergalicyjski.com/spoleczenstwo/felietony-kg/4984-ja-don-kichot



Wyrok TK z dnia 13 września 2011 r.,  

P 33/09
• Opodatkować można – jako budowle – tylko obiekty „z nazwy” wskazane w 

art. 3 pkt 3 P.b. lub w innych przepisach tej ustawy (w tym w załączniku do 
niej) jako budowle (uwaga! – obecnie fundamentalny argument 
uwzględniany nieraz przez sądy!)

• Zakaz wszelkiej analogii – nie można opodatkować obiektów „tylko” 
podobnych

• Definicja budowli z P.b. na gruncie podatkowym musi być interpretowana 
restryktywnie (nie każda budowla w rozumieniu P.b. jest budowlą w 
rozumieniu podatkowym!)



Czy elektrownia wiatrowa jest 

budowlą?

• Powinno być: „Budowlą jest: elektrownia wiatrowa

• Jest:  „Użyte w ustawie określenia oznaczają:

„1)elektrownia wiatrowa - budowlę w rozumieniu przepisów prawa 
budowlanego, składającą się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów 
technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 
19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 
478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925);” (art. 2 ustawy antywiatrakowej)



Moc definicji legalnej

• Elektrownią wiatrowa – jest obiekt który:

- Jest budowlą w rozumieniu przepisów prawa budowlanego

- Składa się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych,

- Ma moc większą niż  moc mikroinstalacji

Wniosek: tylko taka „elektrownia wiatrowa” (w potocznym znaczeniu), która 
jest budowlą jest elektrownią wiatrową (w rozumieniu ustawy)

A z czego wynika, że jest budowlą? 



Coś tam usuniemy, to coś będzie 

znaczyć i coś z tego wyniknie?

Art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290

„budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, (..) wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 
a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, 
elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 
pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową;";



Czy przepis przejściowy oznacza, że coś musiało się 

zmienić w prawie?

• Art.  17  ustawy antywiatrakowej „Od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 
31 grudnia 2016 r. podatek od nieruchomości dotyczący elektrowni 
wiatrowej ustala się i pobiera zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 
dniem wejścia w życie ustawy.”

• Wg NSA „Przepis ten w istocie potwierdza fakt zmiany opodatkowania 
elektrowni….”

• NSA cierpliwie tłumaczy, że „ustala” musi znaczyć też „określa”



Wątpię!

• Powszechna praktyka nowelizacji „rozwiewających wątpliwości”

• Argumentum a rubrica!

• Czy przepis intertemporalny jest ważniejszy od przepisu kreującego wprost 
zasady opodatkowania?

• Czy zmianą nie może być tylko zmiana podstawy prawnej?



w załączniku do ustawy w tabeli wiersz "Kategoria 

XXIX" otrzymuje brzmienie:

Współczynnik wielkości obiektu (w) (wysokość w m)

≤ 20 > 20-50 > 50-100 > 100

Kategoria

XXIX - wolno

stojące

kominy i

maszty oraz

elektrownie

wiatrowe

10,0 1,0 1,5 2,0 2,5

3)



Miraże budżetowe…

• Zamki na piasku
Gdy pełno w szkle
Poranna witaj zmiano
To życie twe

(Lady Pank)



Czy postanowienie sygnalizacyjne „pasuje” do wyroku 

rozstrzygającego spór na niekorzyść podatnika?

Wyrok Postanowienie



Czy będzie lepiej? Na pewno 

emocje murowane

Podatnik

• Już jest lepiej (podatkowo), ale 
jeden rok boli… 

Gmina

• Kobylnica, Świecie nad Osą w 
drodze do TK – retroaktywność 
nowelizacji



Dziękuję za uwagę

A może by rzucić to wszystko i ruszyć na morze, gdzie chętnych na 
opodatkowanie elektrowni brak?



informacje
• Slajd 12 wykorzystano: https://mamadu.pl/131345,hardcorowa-rada-dla-rodzicow-nastolatkow-to-dziala-mowi-psycholog-dr-aleksandra-piotrowska

• https://www.deon.pl/inteligentne-zycie/wychowanie-dziecka/art,286,jak-rozmawiac-z-nastolatkiem-17-zasad.html

https://mamadu.pl/131345,hardcorowa-rada-dla-rodzicow-nastolatkow-to-dziala-mowi-psycholog-dr-aleksandra-piotrowska

