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Związek z działalnością gospodarczą w podatku od nieruchomości w 

orzecznictwie sądów administracyjnych po wyroku TK z 24 lutego 2021 r. (SK 

39/19)  – dr Adam Kałążny (Deloitte) 

 

Wyrok NSA z 15 grudnia 2021 r., III FSK 4061/21 

Za związane z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 12 stycznia 2021 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), można uznać nieruchomości stanowiące 

własność podatnika (znajdujące się w posiadaniu samoistnym albo użytkowaniu 

wieczystym), które są w posiadaniu przedsiębiorcy (innego podmiotu 

prowadzącego działalność gospodarczą) oraz jednocześnie: 

 

1) wchodzą w skład prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa w rozumieniu 

art. 551 kodeksu cywilnego, w szczególności gdy podatnik ujął te składniki 

majątkowe w prowadzonej ewidencji środków trwałych wartości 

niematerialnych i prawnych, bez względu na to, czy nieruchomość jest 

wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej lub 

 

2) przedmiot działalności przedsiębiorcy obejmuje jedynie prowadzenie 

działalności gospodarczej, bez względu na to, czy nieruchomość jest 

wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej, lub 

 

3) nieruchomości są funkcjonalnie powiązane z przedsiębiorstwem 

prowadzonym przez podmiot, w którego posiadaniu się znajdują, nawet jeżeli 

nie zostały uwzględnione w ewidencji środków trwałych wartości 

niematerialnych i prawnych, tzn.: - są faktycznie wykorzystywane do 

prowadzenia działalności gospodarczej w znaczeniu zdefiniowanym w art. 1a 

ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. albo - mogą być potencjalnie wykorzystywane do 

prowadzenia działalności gospodarczej w ww. rozumieniu, przez co należy 

rozumieć sytuację, w której przedsiębiorca podejmuje i realizuje zachowania 

kwalifikowane w obrębie przedmiotu opodatkowania jako czynności mające na 

celu przygotowanie, zachowanie lub zabezpieczenie nieruchomości do przyszłej 

(planowanej) działalności gospodarczej, bądź do kontynuacji przerwanej 

działalności gospodarczej, związane z ponoszeniem wydatków rozliczanych w 

kosztach uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

(…) Wyrokiem z dnia 6 października 2020 r., sygn. akt II FSK 1192/19, Naczelny Sąd 

Administracyjny oddalił skargę kasacyjną R. S. (dalej: "Skarżący", "Podatnik") 

wywiedzioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 

10 stycznia 2019 r., sygn. akt I SA/Ke 421/18, w sprawie skargi na decyzję 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2018 r., nr 

[...], w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. Wymienione wyroki oraz 

pozostałe orzeczenia sądów administracyjnych, przywołane w niniejszym 

uzasadnieniu, publikowane są na stronach internetowych Naczelnego Sądu 

Administracyjnego: www.orzeczenia.nsa.gov.pl. 
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II. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 października 2020 r. podzielił 

stanowisko Sądu pierwszej instancji, jak również organów podatkowych, że sporny 

budynek nr [...], o powierzchni 421,65m2, należało zakwalifikować do budynków 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 716 ze zm., dalej: "u.p.o.l."), w konsekwencji czego zastosowanie miała 

najwyższa stawka podatkowa w podatku od nieruchomości, przewidziana w art. 5 

ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. 

 

Pismem z dnia 29 września 2021 r. (data doręczenia do NSA 4 października 2021 r.) 

Skarżący wniósł skargę o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego 

zakończonego wyrokiem NSA z dnia 6 października 2020 r., sygn. akt II FSK 1192/19, 

wnosząc o jego zmianę poprzez uchylenie w całości wyroku WSA w Kielcach z dnia 10 

stycznia 2019 r., sygn. akt I SA/Ke 421/18 i przekazanie sprawy temu sądowi do 

ponownego rozpoznania oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm 

przepisanych. 

 

Jako podstawę wznowienia Skarżący wskazał art. 272 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2325 ze zm., dalej: "p.p.s.a."), powołując się na wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. akt SK 39/19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 

401), i akcentując jego wejście w życie z dniem 3 marca 2021 r. W wyroku tym 

Trybunał orzekł: "Art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) rozumiany w ten sposób, że o 

związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej 

decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub 

inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w 

związku z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej." (…) 

 

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., w brzmieniu obowiązującym w 2015 r., za 

grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

uznane zostały grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub 

innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków 

mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest 

i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów 

technicznych. Z perspektywy przedmiotu sporu decydujące znaczenie ma wykładnia 

pierwszego fragmentu przytoczonego przepisu: "grunty, budynki i budowle związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej - grunty, budynki i budowle będące w 

posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność 

gospodarczą". 

 

Gramatyczna wykładnia omawianego przepisu może prowadzić do wniosku, że każda 

nieruchomość zakupiona przez przedsiębiorcę, bez względu na sposób jej 

wykorzystywania czy cel zakupu (poza wyjątkami wprost w ustawie przewidzianymi), 

podlega opodatkowaniu według najwyższych stawek, byle tylko znajdowała się w jego 

posiadaniu. W zapatrywania te wpisywał się Naczelny Sąd Administracyjny w szeregu 
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wyroków, stwierdzając, iż "W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się 

zgodnie, że do uznania danego obiektu za związany z prowadzeniem działalności 

gospodarczej nie jest konieczne wykorzystywanie nieruchomości na cele związane z 

działalnością gospodarczą, bowiem wystarczy sam fakt jej posiadania przez 

przedsiębiorcę. Pojęcie budynków «związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej» jest szersze od pojęcia «zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej» i obejmuje także pośrednie związanie budynku lub jego części z 

działalnością gospodarczą" (wyrok NSA z 27 lutego 2014 r., sygn. akt II FSK 854/12; 

podobnie wyroki z 27 lutego 2014 r., sygn. akt II FSK 855/12 i sygn. akt II FSK 

857/12). 

 

Godzi się w tym miejscu wskazać, że pogląd ten został zakwestionowany przez 

Trybunał Konstytucyjny już w wyroku z dnia 12 grudnia 2017 r., sygn. SK 13/15. W 

orzeczeniu tym wyeksponowano tezę, że "Art. 1a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 

1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1785 i 2141) rozumiany w ten sposób, że wystarczającą przesłanką 

zakwalifikowania gruntu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości 

do kategorii gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest 

prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną będącą jego 

współposiadaczem, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 84 

w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej." (…) 

 

Analiza wyroku TK z dnia 24 lutego 2021 r. o sygn. SK 39/19 pokazuje, że 

rozstrzygnięcie to nawiązuje do stanowiska zawartego w orzeczeniu Trybunału z dnia 

12 grudnia 2021 r., sygn. SK 13/15, a zarazem stanowi jego uzupełnienie. Z 

wyeksponowanej tezy wyroku z dnia 24 lutego 2021 r. w sposób jednoznaczny 

wynika, że jest on adresowany do wszystkich podatników będących 

przedsiębiorcami lub innych podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą, co nie jest takie jednoznaczne w poprzednim orzeczeniu. 

Stanowisko prezentowane w orzeczeniu z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. SK 

39/19, dotyczy zatem zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych oraz 

innych jednostek organizacyjnych posiadających w świetle art. 3 ust. 1 u.p.o.l. 

status podatnika podatku od nieruchomości. Podobnie jak w wyroku z dnia 12 

grudnia 2017 r. (odnoszącym się co prawda do osoby fizycznej będącej 

współposiadaczem nieruchomości), TK w orzeczeniu SK 39/19 uznał za sprzeczną ze 

standardami konstytucyjnymi taką interpretację art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., w świetle 

której o stosowaniu stawki opodatkowania przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. 

decyduje wyłącznie fakt posiadania gruntu (budynku lub budowli) przez 

przedsiębiorcę (inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą). 

 

Artykuł 5 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l., w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 

r., w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie 

górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M. P. poz. 

718; dalej: obwieszczenie MF z 7 sierpnia 2014 r.), stanowił, że rada gminy, w drodze 

uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie 

mogą przekroczyć rocznie od gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
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budynków - 0,90 zł od 1 m2 powierzchni. Z kolei w myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b 

u.p.o.l. stawka opodatkowania od budynków lub ich części związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej nie mogła w 2015 r. 

przekroczyć kwoty 24,84 zł od 1 m2. Jedynie dla porządku wypada przypomnieć, że 

stawki opodatkowania gruntów i budynków związanych albo zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej są zdecydowanie wyższe niż stawki przewidziane dla 

nieruchomości o innym przeznaczeniu. 

 

W wyroku z dnia 24 lutego 2021 r. Trybunał wyraził pogląd, że "przedsiębiorcy nie 

mogą być obciążani wyższą stawką podatku jedynie z powodu posiadania 

nieruchomości, które nie służą im do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Opodatkowanie wyższą stawką podatku od nieruchomości gruntów lub budynków - 

niewykorzystywanych i niemogących być potencjalnie wykorzystywanymi do 

prowadzenia działalności gospodarczej - wyłącznie ze względu na posiadanie ich przez 

przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą Trybunał 

uznaje za niezgodne z art. 64 ust. 1 Konstytucji". 

 

Skoro zatem, zgodnie z wiążącą dyrektywą interpretacyjną, nakreśloną przez TK (w 

obu przytaczanych wyrokach), posiadanie przez przedsiębiorcę nieruchomości nie 

może stanowić jedynego kryterium, decydującego o możliwości uwzględnienia stawki 

opodatkowania przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. 

b u.p.o.l., zasadniczego znaczenia nabiera odpowiedź na pytanie, od spełnienia jakich 

dodatkowych wymogów uzależnione jest zastosowanie ww. przepisów. 

 

IV.2.4. Pomocne w rozstrzygnięciu tej kwestii jest odniesienie się do pojęć, jakimi 

prawodawca posługuje się w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych: 

 

1) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

 

2) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej (m.in. w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b i 

c u.p.o.l., art. 7 ust. 1 pkt 6, pkt 10, art. 7 ust. 2 pkt 1, pkt 1a, pkt 3, pkt 5, pkt 5b 

u.p.o.l., ale także w art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa 

do Kościoła Katolickiego w RP (Dz. U. z 2019 r. poz. 1347 ze zm.); 

 

3) wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej (w art. 7 ust. 1 pkt 5 

u.p.o.l.). 

 

Skoro ustawodawca posłużył się zwrotami "związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej", a nadto w kilku miejscach "zajęte na prowadzenie działalności 

gospodarczej" oraz "wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej" 

należy przyjąć, że nadał tym określeniom inne znaczenie. Zwroty legislacyjne "zajęty 

na prowadzenie działalności gospodarczej" czy "wykorzystywany na prowadzenie 

działalności gospodarczej", w odróżnieniu od "związany" z taką aktywnością, nie 

zostały wypełnione treścią normatywną. W judykaturze przez zwrot legislacyjny 

"zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej" należy rozumieć okoliczność 

faktyczną polegającą na rzeczywistym wykorzystywaniu (zajęciu) określonej części 



5 
 

budynku na prowadzenie działalności gospodarczej, tj. prowadzeniu w tej części 

budynku działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. (por. 

wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2013 r., sygn. akt II FSK 933/11). Skład orzekający w 

niniejszej sprawie, nawiązując do językowego znaczenia określenia "zajęty" (oznacza 

to tyle, co fizycznie zajmowany), jest zdania, że nieruchomość jest zajęta na 

prowadzenie działalności gospodarczej przede wszystkim w przypadku, gdy dochodzi 

do rzeczywistego, efektywnego wykonywania w budynku, na gruncie lub ich części 

zorganizowanej działalności zarobkowej przez przedsiębiorcę (inny podmiot 

prowadzący działalność gospodarczą), we własnym imieniu i w sposób ciągły, a także 

w przypadku podejmowania przez takiego przedsiębiorcę na nieruchomości czynności 

przygotowawczych niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej (remont, 

modernizacja, gromadzenie wyposażenia, rozruch, ponoszenie kosztów rozliczanych 

w prowadzonej działalności gospodarczej itp.). Natomiast przez "wykorzystywaną do 

prowadzenia działalności gospodarczej" należy rozumieć nieruchomość, w której 

działalność w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. jest faktycznie realizowana. (…) 

Dokonując całokształtu oceny, czy określone składniki majątkowe podatnika 

będącego osobą fizyczną, w tym nieruchomości, są wykorzystywane do prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej, trudno abstrahować od identyfikowania jego 

aktywności również z perspektywy uregulowań wynikających z ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. W końcu ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 

zawiera też odesłania do przepisów ustaw o podatkach dochodowych (art. 4 ust. 1 

pkt 3). W art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.) zdefiniowane zostało 

pojęcie działalności gospodarczej. Należało przez to rozumieć działalność zarobkową: 

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, b) polegającą na poszukiwaniu, 

rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, c) polegającą na wykorzystywaniu 

rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych 

 

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób 

zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych 

przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.d.p.o.f. 

 

Zdaniem Naczelnego Sadu Administracyjnego, wyłączenie określonego strumienia 

przychodów z przychodów kwalifikowanych do źródła działalność gospodarcza 

(pozarolnicza działalność gospodarcza) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, np. w związku z zaliczeniem ich do przychodów ze źródła najem, 

dzierżawa, poddzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze (art. 10 ust. 1 pkt 

6 u.p.d.o.f.), wyłącza możliwość uznania za działalność gospodarczą takiej aktywności 

podatnika również w ramach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co jednak nie 

wyklucza możliwości zastosowania najwyższej stawki opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości, w przypadku gdy najemcą, dzierżawcą, poddzierżawcą jest 

przedsiębiorca. W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca 

nie sformułował odrębnej definicji działalności gospodarczej. Z kolei pojęcie to, 

przyjęte na użytek podatku od towarów i usług (w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2011 r. poz. 177 ze zm.), z 

uwagi na specyfikę tego podatku, w tym np. posługiwanie się kategorią "towar" oraz 

objęcie nim również rolników, trudno (poza takimi zbieżnymi elementami jak cecha 
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ciągłości i cel zarobkowy) w pełni utożsamiać z definicją działalności gospodarczej z 

art. 1a ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. Inaczej mówiąc, opodatkowanie podatkiem od towarów i 

usług pewnych operacji dokonywanych w ramach władztwa nad nieruchomością (np. 

usługi najmu, dzierżawy), niekonieczne musi wiązać się ze stosowaniem 

podwyższonej stawki opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości. 

 

IV.2.5. Mimo – jak zaznaczono – zamieszczenia w ustawie podatkowej legalnej definicji 

zwrotu "związany z prowadzeniem działalności gospodarczej", prawidłowe odczytanie 

tego przepisu nadal nastręcza szereg wątpliwości, czego do końca nie rozstrzygnęły 

wyroki TK z dnia 12 grudnia 2017 r. oraz 24 lutego 2021 r. (a nawet te wątpliwości 

spotęgowały). W praktyce zasygnalizowany problem może być rozpatrywany w trzech 

wariantach: 

 

1) podatnik jest przedsiębiorcą i poza działalnością gospodarczą nie realizuje żadnych 

innych zadań; 

 

2) podatnik jest podwójnie identyfikowany (chodzi tu o sytuację, gdy podatnik będący 

przedsiębiorcą dysponuje jednocześnie składnikami majątkowymi 

[nieruchomościami], które nie są w żaden sposób powiązane z prowadzonym przez 

niego przedsiębiorstwem ani działalnością gospodarczą, a są wykorzystywane w 

pozagospodarczej sferze aktywności podatnika, a nadto nie znajdują się w posiadaniu 

innego przedsiębiorcy [np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy bądź bez tytułu 

prawnego], który zajmuje je na prowadzenie działalności gospodarczej); 

 

3) podatnik nie jest przedsiębiorcą, lecz należąca do niego nieruchomość znajduje się 

w posiadaniu przedsiębiorcy, który zajmuje ją na prowadzenie działalności 

gospodarczej. 

 

Elementem łączącym pojęcia "zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej", 

"wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej" oraz "związany z 

prowadzeniem działalności gospodarczej" jest posiadanie gruntu, budynku, budowli 

przez przedsiębiorcę (inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą). Należy w 

tym miejscu zwrócić uwagę, że wyrok TK z dnia 24 lutego 2021 r. odnosi się do 

sytuacji, w której osoba podatnika podatku od nieruchomości może być 

identyfikowana podwójnie: 

 

1) jako osoba fizyczna jest właścicielem (użytkownikiem wieczystym, posiadaczem 

samoistnym) nieruchomości powiązanych z prowadzoną przez nią działalnością 

gospodarczą, a jednocześnie również nieruchomości zaliczanych do jej majątku 

osobistego, służących do realizacji innych celów niż działalność gospodarcza; 

 

2) jako jednostka organizacyjna (w tym osoba prawna) jest właścicielem 

nieruchomości wykorzystywanych w ramach różnych form jej aktywności, a więc 

także zadań niemieszczących się w sferze działalności gospodarczej w rozumieniu art. 

1a ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. 
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Z art. 3 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 u.p.o.l. wynika, że obowiązek podatkowy w zakresie 

podatku od nieruchomości rozciąga się również na posiadaczy nieruchomości 

(obiektów budowlanych) stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa lub 

jednostki samorządu terytorialnego albo wchodzących w skład Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe, które to posiadanie wynika z określonego w tych przepisach 

tytułu prawnego lub sposobu władania. Z uwagi na to, że analizowany w niniejszej 

sprawie problem prawny dotyczy prawa własności nieruchomości, wątek związany ze 

statusem podatnika – posiadacza nieruchomości w warunkach określonych w 

ostatnio przytoczonych przepisach - zostanie pominięty w dalszych rozważaniach. Ze 

względów czysto technicznych, w dalszych fragmentach uzasadnienia, posługiwano 

się w kilku miejscach określeniem "właściciel nieruchomości", przez co należy również 

rozumieć posiadacza samoistnego, użytkownika wieczystego gruntu, budynku, 

budowli lub ich części. 

 

Przeznaczenie nieruchomości do realizacji innych zadań niż działalność gospodarcza 

w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. może być związane również z jej objęciem 

inną daniną niż podatek od nieruchomości, np. podatkiem rolnym lub leśnym. 

 

Rozpatrujący niniejszą sprawę skład orzekający jest zdania, że w przypadku 

podmiotów, których jedyną formę aktywności stanowi prowadzenie działalności 

gospodarczej (wskazuje na to np. przedmiot przedsiębiorstwa wyszczególniony 

w dziale 3 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), dla 

zastosowania najwyższej stawki opodatkowania wystarczy co do zasady samo 

posiadanie nieruchomości, niezależnie od tego, czy nieruchomość jest w danym 

okresie faktycznie wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Do takich wniosków prowadzi prawidłowe odczytanie celu wprowadzonej z dniem 1 

stycznia 2003 r. w art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. definicji gruntów, budynków i budowli 

związanych z działalnością gospodarczą. Jasną intencją ustawodawcy było 

ograniczenie zjawiska kumulacji przez przedsiębiorców nieruchomości 

zbędnych do realizacji ich zadań (jeżeli podmiot wykonujący wyłącznie 

działalność gospodarczą nieruchomością taką dysponuje, jest ona obarczona 

stawką podatku, właściwą dla nieruchomości gospodarczo wykorzystywanej). W 

art. 1a ust. 2a u.p.o.l. (przed 1 stycznia 2016 r. w art. 1a ust. 1 pkt 3 in fine) 

ustawodawca zawarł zamknięty katalog przypadków, w których grunty, budynki i 

budowle, mimo że znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy, nie są zaliczane do 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwrócić jednakże należy 

uwagę, że w uzasadnieniu wyroku z dnia 24 lutego 2021 r. Trybunał Konstytucyjny 

wyraził pogląd, iż "Opodatkowanie wyższą stawką podatku od nieruchomości gruntów 

lub budynków - niewykorzystywanych i niemogących być potencjalnie 

wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej (podkr. Sądu) - 

wyłącznie ze względu na posiadanie ich przez przedsiębiorcę lub inny podmiot 

prowadzący działalność gospodarczą Trybunał uznaje za niezgodne z art. 64 ust. 1 

Konstytucji. Artykuł 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. stanowi instrument służący celom innym 

niż fiskalne, będący nieproporcjonalnym obciążeniem podatkowym polegającym na 

nieodróżnianiu sytuacji podatkowej podatników posiadających nieruchomości, ale 

niewykorzystujących i niemogących ich wykorzystać do prowadzenia działalności 



8 
 

gospodarczej oraz podatników wykorzystujących posiadane nieruchomości do 

prowadzenia działalności gospodarczej.". 

 

IV.2.6. Nie powinna budzić wątpliwości teza, że okoliczność, iż nieruchomość znajduje 

się w posiadaniu przedsiębiorcy, będącego jako jej właściciel (użytkownik wieczysty, 

samoistny posiadacz) podatnikiem, nie przesądza o możliwości zastosowania 

najwyższych stawek opodatkowania, jeżeli podmiot ten może być identyfikowany 

podwójnie, a więc również jako jednostka, w posiadaniu której znajdują się 

nieruchomości niepowiązane w żaden sposób z jego aktywnością gospodarczą. W 

odniesieniu do takich nieruchomości (gruntów, budynków, budowli służących innym 

celom niż gospodarcze, jeżeli takowe są wykonywane przez podatnika) sytuacja 

prawnopodatkowa podatnika-przedsiębiorcy jest identyczna jak osoby niebędącej 

przedsiębiorcą (…) 

 

Ustalając, w kontekście interpretacji art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., znaczenie 

zaprezentowanego w uzasadnieniu wyroku z dnia 24 lutego 2021 r. stanowiska, że 

podwyższone stawki opodatkowania nie mogą być stosowane w odniesieniu do 

nieruchomości "niewykorzystywanych i niemogących być potencjalnie 

wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej" zauważyć należy, iż z 

określenie to nie oznacza tego samego, co "faktycznie wykorzystywane i mogące być 

potencjalnie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej". 

 

Użyte przez Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 24 lutego 2021 

r. zwroty "niewykorzystywanych" oraz "niemogących być potencjalnie 

wykorzystywanymi" zostały połączone funktorem koniunkcji "i", co sugeruje 

konieczność łącznego uwzględniania tych wypowiedzi przy dokonywaniu analizy 

okoliczności faktycznych decydujących o rodzaju stosowanej stawki opodatkowania. 

Nie można się również oprzeć wrażeniu, że wypowiedź ta ma charakter uniwersalny, 

ogólny, a nie odnosi się do konkretnego, wąskiego stanu faktycznego, który legł u 

podłoża przyjętego orzeczenia. 

 

Trudno jednakże zgodzić się z tezą, że zakres pojęcia "związany z prowadzeniem 

działalności gospodarczej" jest węższy od "zajęty na prowadzenie działalności 

gospodarczej" (albo oznacza to samo), a do takich wniosków mogłaby prowadzić próba 

literalnego odczytania stwierdzenia TK "niewykorzystywanych i niemogących być 

potencjalnie wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej". 

Sprzeciwia się temu chociażby fakt posługiwania się przez ustawodawcę w rożnych 

fragmentach aktu normatywnego, a co istotne w różnych kontekstach 

znaczeniowych, zarówno określeniem "zajęty na prowadzenie działalności 

gospodarczej", jak oraz "związany" z taką działalnością. Właśnie ten kontekst (np. 

opodatkowanie maksymalną stawką budynków mieszkalnych, w przypadku ich 

zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej, gdy co do zasady obiekty te są 

opodatkowane stawką niższą), wskazuje na to, że pojęcie "zajęty", jako zakresowo 

węższe, mieści się w określeniu "związany z prowadzeniem działalności gospodarczej". 

 

Jawi się w tym miejscu pytanie, czy użyty przez TK zwrot "niewykorzystywanych i 

niemogących być potencjalnie wykorzystywanymi do prowadzenia działalności 
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gospodarczej" nie rozszerza katalogu wyłączeń z art. 1a ust. 2a u.p.o.l. (wcześniej z 

art. 1a ust. 1 pkt 3 in fine), a co więcej - nawet zastępuje unormowania zawarte w 

tym przepisie, a także w art. 1a ust. 1 pkt 3 ab initio? Tego typu ingerencja w tekst 

ustawy, bez derogowania przepisu, wydaje się nieuzasadniona. Zdaniem Naczelnego 

Sądu Administracyjnego, zwrot "niemogących być potencjalnie 

wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej" nie powinien być 

odnoszony się do uregulowanych wprost w ustawie podatkowej wyjątków od 

możliwości rozpoznania nieruchomości jako związanej z prowadzeniem 

działalności gospodarczej (obecnie unormowanych w art. 1a ust. 2a u.p.o.l., a 

przed 1 stycznia 2016 r. w art. 1a ust. 1 pkt 3 in fine). Interpretacja dokonana 

przez Sąd konstytucyjny, który zdecydował o utrzymaniu przepisu w obrocie 

prawnym, nie może całkowicie wypaczać sensu i istoty analizowanej regulacji, 

zupełnie abstrahować od jej treści i nadawać całkowicie odmiennego znaczenia niż 

wynikające z tekstu ustawy. Stąd też zdaniem Naczelnego Sądu 

Administracyjnego określenie "niewykorzystywanych i niemogących być 

potencjalnie wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej" 

należy odnieść tylko do sytuacji nadzwyczajnych, gdy nieruchomość z przyczyn 

obiektywnych i niezależnych od podatnika nie może być wykorzystywana do 

prowadzenia działalności gospodarczej i to z zastrzeżeniem dodatkowych 

warunków, o czym mowa w dalszej części uzasadnienia. 

 

IV.2.8. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, dyrektywy interpretacyjne 

wskazane w obu omawianych wyrokach Sądu konstytucyjnego, w odniesieniu do 

znaczenia zwrotu legislacyjnego "związany z działalnością gospodarczą", "zbliżają" 

definicję tego określenia do pojęcia "zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej" 

w przedstawionym wyżej rozumieniu, lecz jedynie w przypadku podwójnej 

identyfikacji podatnika, we wskazanym wcześniej rozumieniu tego określenia. Jak już 

zauważono sytuacja prawnopodatkowa podatnika o podwójnej identyfikacji, w 

odniesieniu do należących do niego nieruchomości, które nie mają powiązania z 

prowadzoną działalnością gospodarczą jest identyczna jak osoby, która 

przedsiębiorcą nie jest. W obu tych przypadkach, tzn. gdy podatnik sam nie zajmuje 

nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej, opodatkowaniu z 

zastosowaniem najwyższej stawki podlegać będą jedynie te grunty, budynki, budowle 

lub ich części, które oddane zostały w posiadanie przedsiębiorcy lub innemu 

podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (np. na podstawie umowy 

najmu, dzierżawy) i są zajęte przezeń na prowadzenie działalności gospodarczej w 

przedstawionym wyżej znaczeniu. Jeżeli natomiast jedyną formą aktywności 

podatnika/przedsiębiorcy, w posiadaniu którego znajduje się nieruchomość, 

jest wykonywanie działalności gospodarczej, uznać należy, że wyłącznym 

przejawem jego działania jest prowadzenie przedsiębiorstwa. W takim 

przypadku już tylko samo posiadanie nieruchomości oznacza, że jest ona 

związana z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 

pkt 3 u.p.o.l., a w konsekwencji zastosowanie znajdą stawki opodatkowania 

przewidziane w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b u.p.o.l. 

 

IV.2.9. Reasumując, za związane z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 1a 

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 2021 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
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U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), można uznać nieruchomości stanowiące własność 

podatnika (znajdujące się w posiadaniu samoistnym albo użytkowaniu wieczystym), 

które są w posiadaniu przedsiębiorcy (innego podmiotu prowadzącego działalność 

gospodarczą) oraz jednocześnie: 

 

1) wchodzą w skład prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 

551 kodeksu cywilnego, w szczególności gdy podatnik ujął te składniki majątkowe w 

prowadzonej ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych, bez 

względu na to, czy nieruchomość jest wykorzystywana na prowadzenie działalności 

gospodarczej 

 

lub 

 

2) przedmiot działalności przedsiębiorcy obejmuje jedynie prowadzenie działalności 

gospodarczej, bez względu na to, czy nieruchomość jest wykorzystywana na 

prowadzenie działalności gospodarczej, 

 

lub 

 

3) nieruchomości są funkcjonalnie powiązane z przedsiębiorstwem prowadzonym 

przez podmiot, w którego posiadaniu się znajdują, nawet jeżeli nie zostały 

uwzględnione w ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych, 

tzn.: 

 

- są faktycznie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w 

znaczeniu zdefiniowanym w art. 1a ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. 

 

albo 

 

- mogą być potencjalnie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w 

ww. rozumieniu, przez co należy rozumieć sytuację, w której przedsiębiorca 

podejmuje i realizuje zachowania kwalifikowane w obrębie przedmiotu 

opodatkowania jako czynności mające na celu przygotowanie, zachowanie lub 

zabezpieczenie nieruchomości do przyszłej (planowanej) działalności gospodarczej, 

bądź do kontynuacji przerwanej działalności gospodarczej, związane z ponoszeniem 

wydatków rozliczanych w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

 

Użyty natomiast w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 

r., sygn. SK 39/19, zwrot "nie są wykorzystywane i nie mogą być potencjalnie 

wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej" należy tłumaczyć w 

taki sposób, że podwyższona stawka opodatkowania nie będzie mogła znaleźć 

zastosowania w przypadku wystąpienia obiektywnej i niezależnej od 

przedsiębiorcy, a także niedającej się przewidzieć przeszkody całkowicie 

uniemożliwiającej prowadzenie lub kontynuowanie działalności gospodarczej. 

Nie dotyczy to sytuacji, gdy w czasie trwania takiej przeszkody przedsiębiorca, 

w posiadaniu którego znajduje się nieruchomość (jej część), samodzielnie 
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podejmuje czynności mające na celu jej przygotowanie do przyszłej (planowanej) 

działalności gospodarczej, podnosi dla celów wykonywanej działalności 

gospodarczej walory użytkowe nieruchomości, funkcjonalnie wiążąc ją z 

prowadzonym przedsiębiorstwem, lub rozlicza w ramach działalności 

gospodarczej inne koszty z nią związane. 
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Wyrok NSA z 4 marca 2021 r., III FSK 895/21 

 

Skoro w funkcjonowaniu Agencji Mienia Wojskowego można wyodrębnić 

działalność gospodarczą, o której mowa art. 1a ust. 1 pkt 4 u.p.o.l., a także 

działalność, która nie spełnia tej definicji, to w świetle wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r., SK 39/19, sam fakt prowadzenia przez 

Agencję działalności gospodarczej nie uzasadnia twierdzenia, że wszystkie 

posiadane przez nią nieruchomości są związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Nieruchomości będące w 

posiadaniu Agencji, które nie mają związku z prowadzoną przez nią 

działalnością gospodarczą, nie mieszczą się w tej definicji (…) 

 

Grunty, budynki i budowle, które choćby pośrednio lub w ograniczonym 

zakresie służą prowadzeniu działalności gospodarczej, powinny być uznane ze 

związane z tą działalnością. W ustaleniu istnienia związku nieruchomości z 

prowadzoną działalnością gospodarczą przydatne mogą być na przykład takie 

okoliczności jak: wprowadzenie nieruchomości do ewidencji środków trwałych, 

ujęcie wydatków na nabycie lub wytworzenie oraz utrzymanie w kosztach 

działalności gospodarczej. O istnieniu takiego związku może też świadczyć 

charakter rzeczy (np. budowli), wskazujący na jej gospodarcze przeznaczenie. W 

każdym przypadku ustalenie związku nieruchomości z prowadzeniem 

działalności gospodarczej podmiotu, który prowadzi także inny rodzaj 

działalności, nie może ograniczać się tylko do wykazania posiadania tych 

nieruchomości. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

(…) Wyrokiem z 11 grudnia 2018 r., I SA/Lu 642/18, Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Lublinie oddalił skargę Agencji Mienia Wojskowego z siedzibą w 

W. Oddział Regionalny w L. (dalej także jako: "Agencja") na decyzję Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej z 26 czerwca 2018 r., nr [...], w 

przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. 

 

Z uzasadnienia wyroku wynika, że spór w sprawie koncentrował się wokół zasadności 

obciążenia Agencji podatkiem od nieruchomości gruntów i obiektów budowlanych 

stanowiących własność Skarbu Państwa w wysokości określonej według stawek dla 

nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sąd wskazał, 

że Agencję łączy ze Skarbem Państwa stosunek powiernictwa co do spornych 

nieruchomości. Występowanie przez powiernika w stosunkach zewnętrznych jako 

wyłącznego podmiotu powierzonych mu praw, faktyczne władanie nieruchomościami 

przekazanymi i rzeczywiste działanie w ramach prawa własności we własnym imieniu, 

przemawia za przyjęciem, że Agencja jawi się jako posiadacz samoistny przekazanych 

jej nieruchomości. Takie postrzeganie w stosunkach zewnętrznych strony skarżącej, 

implikuje też jej status w stosunkach publicznoprawnych. 

 

Według sądu, Agencja jest podatnikiem podatku od nieruchomości w stosunku do 

wszystkich będących w jej posiadaniu gruntów, budynków i budowli, który to 

podatek, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie, zobowiązana była uiszczać według 
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stawek najwyższych. Sam fakt wykonywania przez podatnika prowadzącego 

działalność gospodarczą również zadań publicznych, nie ma znaczenia prawnego na 

gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. (…) 

 

Skarga kasacyjna zasługiwała na uwzględnienie, aczkolwiek nie wszystkie 

podniesione w niej zarzuty są zasadne (…) W skardze kasacyjnej kwestionowany jest 

zarówno fakt przypisania Agencji statusu podatnika podatku od nieruchomości w 

odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jak też 

przyjęcie, że będące w posiadaniu Agencji nieruchomości powinny być opodatkowane 

podatkiem od nieruchomości według stawek przewidzianych dla gruntów, budynków 

i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zarzuty podniesione 

w pierwszej ze spornych kwestii należy uznać za nieuzasadnione. (…) 

 

Na uwzględnienie zasługiwały natomiast zarzuty odnoszące się do drugiego spornego 

zagadnienia, czyli opodatkowania podatkiem od nieruchomości wszystkich 

posiadanych przez Agencję nieruchomości według najwyższych stawek, 

przewidzianych dla gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Powstały w tym zakresie spór dotyczy zawartej w art. 1a 

ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. definicji pojęcia "grunty, budynki i budowle związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej". Zagadnienie to było przedmiotem licznych 

wypowiedzi w literaturze i w orzecznictwie. Przedstawiciele doktryny wskazywali, że 

zgodnie z brzmieniem art. 1a ust.1 pkt 3 u.p.o.l. wszystkie budynki, budowle i grunty 

będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność 

gospodarczą, z wyjątkami przewidzianymi w art. 1a ust. 2a u.p.o.l., są związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. Sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę 

(inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą) skutkuje tym, że budynek, 

budowla, grunt są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwracano 

przy tym uwagę, że definicja ta wymaga doprecyzowania, przede wszystkim poprzez 

wskazanie, ze nieruchomości te służą lub mogą służyć choćby pośrednio prowadzonej 

działalności gospodarczej (zob. L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, Podatki i opłaty 

lokalne. Podatek rolny. Podatek Leśny. Komentarz, Warszawa 2008, s. 48 i nast.). 

Również w orzecznictwie wielokrotnie wyrażano pogląd, że sam fakt posiadania przez 

przedsiębiorcę budynku, budowli lub gruntu skutkować musi uznaniem tych 

kategorii za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (zob. np. wyroki NSA: 

z 1 lipca 2014 r., II FSK 1349/14; z 23 czerwca 2015 r., II FSK 1398/13 – opubl. 

CBOSA). 

 

Nowe spojrzenie na interpretację art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. przyniósł wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2017 r., SK 13/15. (…) Choć przywołany 

wyrok TK dotyczył problemu opodatkowania podatkiem od nieruchomości osoby 

fizycznej jako współposiadacza gruntu związanego z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, w literaturze wyrażono pogląd, że ma on także duże znaczenie dla 

opodatkowania nieruchomości należących do innych podmiotów. Jeżeli bowiem 

podstawą orzeczenia Trybunału było założenie konieczności oddzielania w przypadku 

osób fizycznych majątku osobistego od majątku związanego z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, to w niektórych przypadkach zbliżony podział może być 

przeprowadzony również u innych podmiotów. Chodzi o podmioty, które co do zasady 
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zostały utworzone w celu prowadzenia działalności gospodarczej, ale część ich 

majątku z taką działalnością nie jest związana (np. spółki z o.o. prowadzące obok 

typowej działalności gospodarczej również działalność rolniczą), oraz podmioty, które 

co do zasady nie są przedsiębiorcami, ale w pewnym zakresie mogą wykonywać 

działalność gospodarczą (zob. L. Etel, R. Dowgier, G. Liszewski, B. Pahl, Podatki i 

opłaty lokalne. Komentarz, Warszawa 2020, teza 30 komentarza do art. 1a u.p.o.l.). 

 

W licznych orzeczeniach wskazywano jednak, że nieruchomość znajdująca się w 

posiadaniu osoby prawnej będącej przedsiębiorcą podlega opodatkowaniu stawką 

wynikającą z jego związania z działalnością gospodarczą, nawet jeśli nie jest 

wykorzystywana do prowadzenia takiej działalności (wyrok NSA z 16 kwietnia 2020 

r., II FSK 2320/19, opub. CBOSA). Jedynym koniecznym warunkiem uznania 

nieruchomości za związaną z wykonywaniem działalności gospodarczej jest sam fakt 

posiadania jej przez przedsiębiorcę (zob. np. wyroki NSA z 8 stycznia 2020 r., II FSK 

1414/19; z 8 lipca 2020 r., II FSK 970/20 – opubl. CBOSA). 

 

Takie podejście prezentowane było także wobec Agencji Mienia Wojskowego. 

Uznawano, że skoro Agencja Mienia Wojskowego prowadzi działalność gospodarczą, 

to będące w jej posiadaniu grunty i budynki należy traktować jako związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. Składy orzekające podkreślały, że w tym 

zakresie nie mają istotnego znaczenia uwarunkowania formalne, związane z 

możliwością prowadzenia na nieruchomości określonego rodzaju działalności. Sam 

fakt posiadania przez przedsiębiorcę (inny podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą) skutkuje tym, że budynek, budowla, grunt są związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Nie stoi temu na przeszkodzie fakt, że działalność 

gospodarcza Agencji nie jest jej działalnością podstawową, bowiem przepisy ustawy 

podatkowej nie przewidują co do zasady możliwości uznania, że niektóre składniki 

majątku przedsiębiorcy lub podmiotu prowadzącego dzielność gospodarczą są 

związanie z dzielnością gospodarczą, a inne nie (zob. np. wyroki NSA: z 8 marca 2018 

r., II FSK 906/16; z 28 lutego 2018 r., II FSK 249/16; z 25 listopada 2020 r., II FSK 

1717/18; z 23 października 2020 r., II FSK 1716/18 – opubl. CBOSA). 

 

Taki pogląd wyraził także w tej sprawie sąd pierwszej instancji, stwierdzając w 

uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że definicja legalna zawarta w tym przepisie 

nakazuje co do zasady traktować jako grunty i budynki związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej wszelkie tego typu nieruchomości, jeżeli są w posiadaniu 

przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. 

 

Stanowisko to, aczkolwiek aprobowane w dotychczasowym orzecznictwie NSA, musi 

zostać zweryfikowane w związku z kolejnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 

24 lutego 2021 r., SK 39/19. W wyroku tym Trybunał stwierdził bowiem, że: "Art. 1a 

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1170) rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub 

budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie 

gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący 

działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 

art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej." (…) 
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Problem związku, czy też braku związku z prowadzeniem działalności 

gospodarczej nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego 

podmiotu prowadzącego działalność, dotyczy nie tylko osób fizycznych, ale 

także osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych. Jest on 

szczególnie widoczny w niniejszej sprawie. Agencja Mienia Wojskowego jest 

bowiem podmiotem, którego działalność nie ma jednolitego charakteru. 

 

W stanie prawnym, którego sprawa dotyczy, do zadań Agencji należało między innymi 

gospodarowanie, utrzymywanie oraz uporządkowanie stanu prawnego i prowadzenie 

ewidencji mienia Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowanych, a także innego 

mienia będącego we władaniu tych jednostek, niewykorzystywanego do realizacji ich 

zadań (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 2 u.a.m.w.). Zadaniem Agencji było również 

wykonywanie umów zawartych przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie 

przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i przepisów o 

przedsiębiorstwach państwowych (art. 7 ust. 2 u.a.m.w.). Agencja, za zgodą Ministra 

Obrony Narodowej, mogła nabywać sprzęt wojskowy i uzbrojenie, środki bojowe, 

techniczne i materiałowe oraz usługi i naprawy zakładowe w celu przekazania ich 

urzędowi obsługującemu Ministra Obrony Narodowej oraz jednostkom 

podporządkowanym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej (art. 7 ust. 4 

u.a.m.w.). Agencja mogła również realizować zadania związane z wdrażaniem 

programów operacyjnych, występować o dofinansowanie i realizować w tym zakresie 

projekty (art. 7 ust. 7 u.a.m.w.). Gospodarowanie przez Agencję mieniem Skarbu 

Państwa, polegało w szczególności na: sprzedaży lub zamianie mienia albo oddaniu 

gruntów w użytkowanie wieczyste; oddaniu mienia w użytkowanie, najem, dzierżawę, 

użyczenie, trwały zarząd lub do korzystania na podstawie innego stosunku prawnego; 

oddaniu mienia w administrowanie, na podstawie umowy na czas oznaczony, za 

wynagrodzeniem; wnoszeniu mienia do spółek, a także nabywaniu i obejmowaniu 

udziałów w spółkach (art. 23 ust. 1 u.a.m.w.). Ustawodawca wskazał przy tym, że 

prowadzenie działalności gospodarczej przez Agencję jako przedsiębiorcę odbywa się 

na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej (art. 23 ust. 4 

u.a.m.w.) (…) 

 

Z powyższego wynika, że Agencja jest podmiotem realizującym zadania z 

zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej, jak i podmiotem 

prowadzącym działalność gospodarczą. Przy czym prowadzenie działalności 

gospodarczej nie jest ani jedynym, ani też dominującym obszarem 

funkcjonowania Agencji. Przeciwnie, w świetle przedstawionego katalogu zadań 

Agencji, uzasadnione jest stwierdzenie, że jest to tylko fragment jej działalności. 

Wskazuje na to także katalog przychodów Agencji, do których ustawodawca na 

pierwszym miejscu zalicza przychody z gospodarowania mieniem, a w dalszej 

kolejności z działalności gospodarczej, z darowizn, spadków i zapisów, z tytułu opłat 

za używanie lokali mieszkalnych, hoteli i internatów oraz za najem i dzierżawę lokali 

użytkowych i nieruchomości gruntowych, itd. (art. 30 u.a.m.w. z 2015 r.). 
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Skoro w funkcjonowaniu Agencji Mienia Wojskowego można wyodrębnić 

działalność gospodarczą, o której mowa art. 1a ust. 1 pkt 4 u.p.o.l., a także 

działalność, która nie spełnia tej definicji, to w świetle wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r., SK 39/19, sam fakt prowadzenia przez 

Agencję działalności gospodarczej nie uzasadnia twierdzenia, że wszystkie 

posiadane przez nią nieruchomości są związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Nieruchomości będące w 

posiadaniu Agencji, które nie mają związku z prowadzoną przez nią 

działalnością gospodarczą, nie mieszczą się w tej definicji. 

 

Powstaje oczywiście problem doprecyzowania "związku" nieruchomości z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, który - jak wskazał Trybunał Konstytucyjny 

- nie może opierać się na samym fakcie posiadania nieruchomości przez 

przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. W tej kwestii 

Naczelny Sąd Administracyjny podziela pogląd prezentowany w literaturze, że trudno 

jest w tym zakresie wskazać uniwersalne kryterium, a właściwe rozwiązania powinny 

uwzględniać konkretne okoliczności faktyczne (zob. L. Etel, R. Dowgier, G. Liszewski, 

B. Pahl, Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, ibidem.). Niemniej jednak wydaje się, że 

związek ten, oprócz samego posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę lub inny 

podmiot prowadzący działalność gospodarczą, powinien być oparty na faktycznym 

lub nawet potencjalnym wykorzystywaniu tej nieruchomości w działalności 

gospodarczej tego podmiotu. Grunty, budynki i budowle, które choćby pośrednio 

lub w ograniczonym zakresie służą prowadzeniu działalności gospodarczej, 

powinny być uznane ze związane z tą działalnością. W ustaleniu istnienia 

związku nieruchomości z prowadzoną działalnością gospodarczą przydatne 

mogą być na przykład takie okoliczności jak: wprowadzenie nieruchomości do 

ewidencji środków trwałych, ujęcie wydatków na nabycie lub wytworzenie oraz 

utrzymanie w kosztach działalności gospodarczej. O istnieniu takiego związku 

może też świadczyć charakter rzeczy (np. budowli), wskazujący na jej 

gospodarcze przeznaczenie. W każdym przypadku ustalenie związku 

nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej podmiotu, który 

prowadzi także inny rodzaj działalności, nie może ograniczać się tylko do 

wykazania posiadania tych nieruchomości. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, za zasadny należy uznać kluczowy dla omawianej kwestii 

zarzut skargi kasacyjnej dotyczący naruszenia art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., poprzez 

jego błędną wykładnię, polegającą na przyjęciu, że sam fakt posiadania 

nieruchomości przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą uzasadnia jej związek z prowadzoną działalnością gospodarczą (…) 
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Wyrok WSA w Gliwicach z 14 października 2021 r., I SA/Gl 957/21 

W ustaleniu istnienia związku nieruchomości z prowadzoną działalnością 

gospodarczą przydatne mogą być na przykład takie okoliczności jak: 

wprowadzenie nieruchomości do ewidencji środków trwałych, ujęcie wydatków 

na nabycie lub wytworzenie oraz utrzymanie w kosztach działalności 

gospodarczej (…) Zatem zasadny okazuje się być zarzut skargi dotyczący 

naruszenia art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., poprzez jego błędną wykładnię, 

polegającą na przyjęciu, że sam fakt posiadania budowli przez przedsiębiorcę 

lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą uzasadnia jej związek z 

prowadzoną działalnością gospodarczą. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy 

organ interpretacyjny uwzględni wskazaną wyżej ocenę prawną, co do wykładni 

art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l w przedstawionych przez skarżącą okolicznościach 

faktycznych. Weźmie pod uwagę okoliczności wskazane przez spółkę we 

wniosku, tj. że dnia [...] r. spółka dokonała likwidacji środków trwałych w postaci 

kabla zasilającego oraz linii kablowej, jednak nie zostały one usunięte z 

nieruchomości ze względu na znaczne koszty z tym związane. Dnia 1 grudnia 

2020 r. kabel zasilający i linie kablową odłączono od sieci. Odłączenie od sieci 

ma charakter trwały, więc spółka postawiła te środki w stan likwidacji, jednak 

bez fizycznego jej przeprowadzenia. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

(…) We wniosku z dnia 5 lutego 2021 r. skarżąca przedstawiła następujący opis stanu 

faktycznego. 

 

Skarżąca jako użytkownik wieczysty nieruchomości posiada środki trwałe w postaci: 

 

1) kabla zasilającego o dł. 740 mb (położony w latach 60-tych, częściowo wymieniony 

w roku 1985) przebiegającego pod ziemią, w granicach wskazanej wyżej 

nieruchomości (od budynku rozdzielni głównej, do budynku tlenowi) oraz 

 

2) linii kablowej przebiegającej pod ziemią w granicach wskazanej wyżej 

nieruchomości. 

 

Ponieważ wskazane powyżej środki trwałe stanowią budowle w rozumieniu art. 1 a 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm. - u.p.o.l), spółka na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 

w związku z art. 3 ust. 1 pkt 3 i art. 5 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., jest zobowiązana do 

odprowadzania podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości nieruchomości. 

Dnia [...] r. spółka dokonała likwidacji środków trwałych, jednak nie zostały one 

usunięte z nieruchomości ze względu na znaczne koszty z tym związane. Dnia 1 

grudnia 2020 r. kabel zasilający i linie kablową odłączono od sieci poprzez otwarcie 

odłącznika kabla w polu nr [...] rozdzielni 6kV stacji [...] (końcówki kablowe odkręcono 

od odłącznika i pozostawiono w polu rozdzielni) oraz otwarcie odłącznika kablowego 

linii kablowej w polu nr [...] rozdzielni 6Kv stacji [...] (końcówki kablowe odkręcono od 

odłącznika i pozostawiono na registrach na poziomie przepustów kablowych w 

rozdzielni). Odłączenie od sieci ma charakter trwały, więc spółka postawiła także 

środki trwałe w stan likwidacji, jednak bez fizycznego jej przeprowadzenia, ponieważ: 
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a) kabel zasilający jest w złym stanie technicznym, posiada niewystarczającą izolację, 

a ponieważ nie przebiega przez niego napięcie następuje szybka degradacja. Z punktu 

widzenia technicznego oraz ze względu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, kabel 

dla wnioskodawcy nieprzydatny, a dalsza eksploatacja niemożliwa, 

 

b) linia kablowa służyła pierwotnie do zasilania awaryjnego z B, która nie istnieje od 

roku 1996. W toku działań restrukturyzacyjnych B kable zostały odcięte, a 

rozdzielnia zlikwidowana. Od 2009 r. linia kablowa nie jest wykorzystywana przez 

wnioskodawcę i znajduję się w stanie technicznym nie nadającym się do ponownego 

podłączenia 

 

W odniesieniu do tak zaprezentowanego stanu faktycznego sformułowane zostało 

pytanie: czy budowle (kabel zasilający i linia kablowa), których wykorzystywania 

zaprzestała spółka i które zostały faktycznie odłączone od sieci energetycznej oraz 

które formalnie wnioskodawca postawił w stan likwidacji jako środki trwałe jednak 

bez fizycznego usunięcia budowli z gruntu w którym się znajdują podlegają 

opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? (…) 

 

W ocenie wnioskodawcy, budowle będące przedmiotem niniejszego wniosku nie 

powinny jednak zostać zaliczone do budowli związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., który stanowi, iż 

budowlami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej są budowle będące 

w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność 

gospodarczą. Przepis art. 1a ust. 2a u.p.o.l zawiera wyjątki od powyższej zasady i 

wskazuje, iż budowlami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej nie są 

budowle lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna 

organu nadzoru budowlanego lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na 

podstawie której trwale wyłączono budowle lub ich części z użytkowania. Strona 

wskazała, iż ustawodawca ograniczył zatem możliwość wyłączenia budowli z zakresu 

opodatkowania wyłącznie do tych budowli, które formalnie wyłączono z użytkowania 

na podstawie stosownej decyzji. 

 

W ocenie wnioskodawcy, niezależnie od powyższego ograniczenia, w stanie 

faktycznym będącym podstawą niniejszego wniosku, budowle nie powinny podlegać 

opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, ponieważ faktycznie zostały wyłączone 

z użytkowania ze względu na stan techniczny, ponadto spółka dokonała ich 

likwidacji, jako środka trwałego co prowadzi do wniosku, że nie są już 

wykorzystywane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

Zastosowanie wyłącznie wykładni językowej art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. prowadzi do 

nielogicznego wniosku, że w sytuacji, gdy budowla posiadana wprawdzie przez 

przedsiębiorcę, ze względów na stan techniczny nie jest już wykorzystywana w 

działalności gospodarczej, a nawet nie jest już częścią przedsiębiorstwa (środkiem 

trwałym), nadal stanowi przedmiot opodatkowania. Interpretacja powyższego 

przepisu przy użyciu wykładni celowościowej, nakazuje uwzględnienie faktycznej 

więzi pomiędzy działalnością gospodarczą, a budowlą przy ocenie czy budowla jest 
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wiązana z jej prowadzeniem, a w konsekwencji czy powinna stanowić przedmiot 

opodatkowania. Dla oceny istnienia więzi kluczowa jest natomiast okoliczność czy 

budowlę można zaliczyć do składników przedsiębiorstwa, co sprowadza się do 

odpowiedzi na pytanie, czy budowla została ujęta w ewidencji środków trwałych, czy 

dokonywane są odpisy amortyzacyjne, czy do kosztów uzyskania przychodów 

przedsiębiorstwa zalicza wydatki z nią związane. Takie rozumienie charakteru 

składników przedsiębiorstwa, jako związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej znajduje potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z dnia 17.07.2014r. (II FSK 1840/12). 

 

Spółka wskazała, iż przedstawiony stan faktyczny w jej ocenie nie budzi wątpliwości, 

że kabel i linia kablowa nie tylko nie są i nie mogą już być wykorzystywane w 

prowadzonej działalności gospodarczej, a także, że zostały wykreślone z ewidencji 

środków trwałych, co oznacza ich likwidację, a w konsekwencji utratę związku 

budowli z działalnością gospodarczą. 

 

Zaskarżoną w niniejszej sprawie interpretacją, organ uznał stanowisko spółki za 

nieprawidłowe. (…) 

 

Powyższa interpretacja została zaskarżona do Wojewódzkiego Sadu 

Administracyjnego w Gliwicach. 

 

Zarzucono jej błąd wykładni przepisów prawa materialnego, tj. art. 1a ust. 1 pkt 3 

u.p.o.l. polegający na nieuprawnionym przyjęciu, że brak możliwości wykorzystania 

budowli i jej niewykorzystywanie przez przedsiębiorcę bądź podmiot prowadzący 

działalność gospodarczą, nie ma znaczenia dla jej opodatkowania, ponieważ 

decydującym kryterium jest posiadanie budowli przez przedsiębiorcę. 

 

Wniesiono o uchylenie interpretacji oraz zasądzenie kosztów postepowania. 

 

W uzasadnieniu wskazano na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 

2021 r. (sygn. akt. SK 39/19). (…) W ocenie skarżącego przywołany wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego ma kluczowe znaczenie dla dokonania prawidłowej interpretacji 

przepisów prawa podatkowego, ponieważ uznany za niezgodny z Konstytucją sposób 

rozumienia przepisu odnosi się precyzyjnie do stanu faktycznego przedstawionego 

przez skarżącego we wniosku. (…) 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje. 

 

4. Skarga zasługuje na uwzględnienie.(…) 

 

W przedmiocie tym wypowiadał się Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyrokach 

o sygn. akt III FSK 895-899/21 czy też III FSK 20-21/21 wyraził pogląd zgodnie, z 

którym przedsiębiorcy nie mogą być obciążeni wyższą stawką podatku od 

nieruchomości jedynie z powodu posiadania nieruchomości. 
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Sąd w składzie orzekającym w pełni podziela przedstawioną w ww. wyrokach 

argumentację i powoła się na nią w dalszych rozważaniach. 

 

Zgodnie z brzmieniem art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. w zw. z art. 5 ust. 3 u.p.o.l. za 

grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa 

się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego 

podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 2a. 

 

Zgodnie z kolei z treścią art. 1a ust. 2a pkt 3 u.p.o.l., do gruntów, budynków i budowli 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się budynków, 

budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna 

organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.), lub decyzja 

ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono 

budynek, budowlę lub ich części z użytkowania. 

 

Powstały w sprawie spór dotyczy zawartej w art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. definicji 

pojęcia "grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej". 

 

Zagadnienie to było przedmiotem licznych wypowiedzi w literaturze i w orzecznictwie. 

Przedstawiciele doktryny wskazywali, że zgodnie z brzmieniem art. 1a ust.1 pkt 3 

u.p.o.l. wszystkie budynki, budowle i grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub 

innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkami przewidzianymi 

w art. 1a ust. 2a u.p.o.l., są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sam 

fakt posiadania przez przedsiębiorcę (inny podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą) skutkuje tym, że budynek, budowla, grunt są związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Zwracano przy tym uwagę, że definicja ta wymaga 

doprecyzowania, przede wszystkim poprzez wskazanie, ze nieruchomości te służą lub 

mogą służyć choćby pośrednio prowadzonej działalności gospodarczej (zob. L. Etel, S. 

Presnarowicz, G. Dudar, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek Leśny. 

Komentarz, Warszawa 2008, s. 48 i nast.). Również w orzecznictwie wielokrotnie 

wyrażano pogląd, że sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę budynku, budowli lub 

gruntu skutkować musi uznaniem tych kategorii za związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej (zob. np. wyroki NSA: z 1 lipca 2014 r., II FSK 1349/14; z 

23 czerwca 2015 r., II FSK 1398/13). 

 

Nowe spojrzenie na interpretację art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. przyniósł wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2017 r., SK 13/15. W orzeczeniu tym 

Trybunał stwierdził, że art. 1a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. 

rozumiany w ten sposób, że wystarczającą przesłanką zakwalifikowania gruntu 

podlegającego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości do kategorii gruntów 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest prowadzenie działalności 

gospodarczej przez osobę fizyczną będącą jego współposiadaczem, jest niezgodny z 

art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 84 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji 

RP. Trybunał zwrócił uwagę, że "(...) samo prowadzenie działalności gospodarczej 

przez osobę fizyczną nie jest relewantne dla opodatkowania gruntu stawką podatkową 
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od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (...). Zważywszy na 

ratio stosowania podwyższonej stawki, jaką jest potencjalna możliwość uzyskiwania 

przychodów z wykorzystania danych gruntów, niezbędne jest ustalenie faktycznego 

sposobu wykorzystania opodatkowanego gruntu, którego współposiadaczem 

pozostaje osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą". Przywołany wyrok TK 

dotyczył problemu opodatkowania podatkiem od nieruchomości osoby fizycznej jako 

współposiadacza gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

W licznych orzeczeniach wskazywano zatem, że nieruchomość znajdująca się w 

posiadaniu osoby prawnej będącej przedsiębiorcą podlega opodatkowaniu stawką 

wynikającą z jego związania z działalnością gospodarczą, nawet jeśli nie jest 

wykorzystywana do prowadzenia takiej działalności (wyrok NSA z 16 kwietnia 2020 

r., II FSK 2320/19). Jedynym koniecznym warunkiem uznania nieruchomości za 

związaną z wykonywaniem działalności gospodarczej jest sam fakt posiadania jej 

przez przedsiębiorcę (zob. np. wyroki NSA z 8 stycznia 2020 r., II FSK 1414/19; z 8 

lipca 2020 r., II FSK 970/20). 

 

Stanowisko to jednakże jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny na wstępie 

powołanych wyrokach, musi zostać zweryfikowane w związku z kolejnym wyrokiem 

Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r., SK 39/19. 

 

W wyroku tym Trybunał stwierdził bowiem, że: "Art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) 

rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z 

prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, 

budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 84 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej." 

 

W ocenie Trybunału, przedsiębiorcy nie mogą być obciążani wyższą stawką podatku 

jedynie z powodu posiadania nieruchomości, które nie służą im do prowadzenia 

działalności gospodarczej. Opodatkowanie wyższą stawką podatku od nieruchomości 

gruntów, budynków i budowli - niewykorzystywanych i niemogących być potencjalnie 

wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej - wyłącznie ze względu 

na posiadanie ich przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą Trybunał uznał za niezgodne z art. 64 ust. 1 Konstytucji. Dalej Trybunał 

uznał, iż art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. stanowi instrument służący celom innym niż 

fiskalne, będący nieproporcjonalnym obciążeniem podatkowym polegającym na 

nieodróżnianiu sytuacji podatkowej podatników posiadających nieruchomości, ale 

niewykorzystujących i niemogących ich wykorzystać do prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz podatników wykorzystujących posiadane nieruchomości do 

prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem Trybunału zastosowane kryterium 

"posiadania gruntu przez przedsiębiorcę" nie realizuje wyłącznie celu fiskalnego, 

przez co prowadzi do nieuzasadnionego konstytucyjnie naruszenia prawa do 

własności. Trybunał stanął na stanowisku, że zaskarżonej regulacji nie można 

uzasadnić ochroną interesu publicznego, a to prowadzi do wniosku, że nie są w tym 

przypadku spełnione przesłanki testu proporcjonalności. Tym samym zaskarżoną 
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regulację Trybunał uznał za sprzeczną również z art. 31 ust. 3 oraz art. 84 

Konstytucji. Nieproporcjonalność ingerencji w konstytucyjne prawo własności 

Trybunał przypisał brakowi precyzyjnych kryteriów, poza samym posiadaniem 

nieruchomości przez przedsiębiorcę, pozwalających ustalić występowanie 

faktycznego lub potencjalnego związku gruntu lub budynku z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 

 

Zastosowanie wyższej stawki podatkowej dla nieruchomości związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 5 ust. 1 

pkt 2 lit. b u.p.o.l.) wyłącznie na podstawie kryterium posiadania danej 

nieruchomości przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą stanowi nieproporcjonalną ingerencję w prawo do własności tych 

podmiotów. 

 

Jest to tzw. wyrok interpretacyjny, w którym Trybunał stwierdził niezgodność z 

Konstytucją RP art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. w określonym jego rozumieniu. Cecha 

niekonstytucyjności przypisana jest wskazanej w sentencji tego wyroku treści normy 

prawnej, ustalonej w wyniku poprzedniej wykładni. Skutkiem tego wyroku jest 

eliminacja takiej interpretacji tego przepisu, która w kwestii związania gruntu, 

budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej, ogranicza się do 

faktu ich posiadania przez przedsiębiorcę lub podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą. Mimo, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r., SK 

39/19, zapadł na tle sprawy ze skargi konstytucyjnej osoby fizycznej, w zakresie 

przyjętej przez Trybunał interpretacji art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. ma on uniwersalne 

znaczenie. Zawarta w sentencji tego wyroku wypowiedź odnosi się bowiem gruntów, 

budynków i budowli będących w posiadaniu wszystkich przedsiębiorców lub innych 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną. 

Różnicowanie w tym względzie podatników nie znajdowałoby zresztą żadnego 

uzasadnienia z punktu widzenia zasady równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji 

RP). 

 

Problem związku, czy też braku związku z prowadzeniem działalności gospodarczej 

nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu 

prowadzącego działalność, dotyczy nie tylko osób fizycznych, ale także osób prawnych 

oraz innych jednostek organizacyjnych. 

 

NSA dalej wskazał, ze powstaje oczywiście problem doprecyzowania "związku" 

nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej, który - jak wskazał 

Trybunał Konstytucyjny - nie może opierać się na samym fakcie posiadania 

nieruchomości przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą. W tej kwestii Naczelny Sąd Administracyjny podzielił pogląd 

prezentowany w literaturze, że trudno jest w tym zakresie wskazać uniwersalne 

kryterium, a właściwe rozwiązania powinny uwzględniać konkretne okoliczności 

faktyczne (zob. L. Etel, R. Dowgier, G. Liszewski, B. Pahl, Podatki i opłaty lokalne. 

Komentarz, ibidem.). Niemniej jednak wydaje się, że związek ten, oprócz samego 

posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący 

działalność gospodarczą, powinien być oparty na faktycznym lub nawet potencjalnym 
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wykorzystywaniu tej nieruchomości w działalności gospodarczej tego podmiotu. 

Grunty, budynki i budowle, które choćby pośrednio lub w ograniczonym zakresie 

służą prowadzeniu działalności gospodarczej, powinny być uznane ze związane z tą 

działalnością. W ustaleniu istnienia związku nieruchomości z prowadzoną 

działalnością gospodarczą przydatne mogą być na przykład takie okoliczności jak: 

wprowadzenie nieruchomości do ewidencji środków trwałych, ujęcie wydatków na 

nabycie lub wytworzenie oraz utrzymanie w kosztach działalności gospodarczej. 

 

O istnieniu takiego związku może też świadczyć charakter rzeczy (np. budowli), 

wskazujący na jej gospodarcze przeznaczenie. W każdym przypadku ustalenie 

związku gruntu, budynku i budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie 

może ograniczać się tylko do wykazania posiadania tych nieruchomości. 

 

Zatem zasadny okazuje się być zarzut skargi dotyczący naruszenia art. 1a ust. 1 pkt 

3 u.p.o.l., poprzez jego błędną wykładnię, polegającą na przyjęciu, że sam fakt 

posiadania budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą uzasadnia jej związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

 

6. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ interpretacyjny uwzględni 

wskazaną wyżej ocenę prawną, co do wykładni art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l w 

przedstawionych przez skarżącą okolicznościach faktycznych. Weźmie pod 

uwagę okoliczności wskazane przez spółkę we wniosku, tj. że dnia [...] r. spółka 

dokonała likwidacji środków trwałych w postaci kabla zasilającego oraz linii 

kablowej, jednak nie zostały one usunięte z nieruchomości ze względu na 

znaczne koszty z tym związane. Dnia 1 grudnia 2020 r. kabel zasilający i linie 

kablową odłączono od sieci. Odłączenie od sieci ma charakter trwały, więc 

spółka postawiła te środki w stan likwidacji, jednak bez fizycznego jej 

przeprowadzenia. 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz.U.2019.1170 t.j.) [Stan prawny na dzień 31 grudnia 2021 r.]  

 

Art. 1a ust. 1 pkt 3  

Przez grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

rozumie się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub 

innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 2a. 

 

Art. 1a ust. 2a pkt 3 

Do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej nie zalicza się budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do 

których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której 

mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1202, z późn. zm.4), lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, 

na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania. 
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Art. 2 ust. 1  

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości 

lub obiekty budowlane: 

1) grunty; 

2) budynki lub ich części; 

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

Art. 5 ust. 1-3  

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, 

z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni. 

2) od budynków lub ich części: 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 

17,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–

7. 

 

Główne problemy 

1. Problem opodatkowania podmiotów o niejednolitym charakterze: osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie, spółki prowadzące działalność 

rolniczą, agencje rządowe, zakłady budżetowe i inne. 

2. Potencjalny i obiektywny brak możliwości wykorzystywania nieruchomości w 

działalności gospodarczej – granice pojęcia na przykładzie nieruchomości w złym 

stanie technicznym oraz nieruchomości objętych zakazem prowadzenia 

działalności na podstawie przepisów przeciw pandemicznych. 

3. Brak możliwości wykorzystywania w działalności danego podatnika czy też w 

dowolnej działalności gospodarczej? 

 

 


