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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)
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Ewolucja przepisów

Definicja „związku z działalnością gospodarczą”

Art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l

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 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.

2003-2015
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Ewolucja przepisów

Definicja „związku z działalnością gospodarczą”

Art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l

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.

od 1 stycznia 2016

Art. 1a ust. 2a u.p.o.l

Do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie 

zalicza się:

1) budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami;

2) gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i d;

3) 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 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), lub decyzja

ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono

budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.
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Co orzekł Trybunał?

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.

(wyrok TK z 24 lutego 2021 r. (SK 39/19)

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.
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Orzecznictwo sądów administracyjnych po Wyroku TK -
statystyka

Ponad 200 wyroków (ok. 50 NSA / 150 WSA)

Osoby fizyczne

Osoby prawne (majątek niewykorzystywany)

Podmioty prowadzące inną działalność obok działalności gopodarczej

Nadleśnictwa (grunty pod liniami energetycznymi)

44% 
skarg oddalono
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Osoby fizyczne

Wykładnia omawianego przepisu powinna uwzględniać nie tylko fakt posiadania przez

przedsiębiorcę, ale także i to, czy przedmiot opodatkowania jest, lub co najmniej może być

wykorzystywane dla prowadzonej działalności gospodarczej. Należy także dodać, że okoliczność, że

udział w częściach wspólnych budynku przynależny przedsiębiorcy z racji posiadania tytułu

własności lokalu użytkowego nie przesądza, że te przynależności muszą być opodatkowane

według tej samej stawki podatku co lokal użytkowy. Wniosek taki w szczególności nie wynika z

art. 3 ust. 5 u.p.o.l.

Wyrok NSA (III FSK 3017/21)

(…) w danym przypadku o spełnieniu analizowanej definicji może decydować związek pośredni, czy
też potencjalny służący danej działalności gospodarczej, którego nie należy identyfikować z
działalnością faktyczną. Przy czym takie założenie powinno być potraktowane jako punkt wyjścia,
gdyż w jego następstwie należy dokonać ustalenia, czy i w jakim zakresie w danej sprawie zachodzi
kryterium pozwalające uznać związanie danego składnika z prowadzoną działalnością
gospodarczą. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego nie jest spełnieniem tego wymogu
przyjęcie za miarodajne oświadczenia złożonego w akcie notarialnym o nabyciu nieruchomości
w ramach i z przeznaczeniem na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Wyrok NSA z 19 maja 2021 r. (III FSK 3449/21)
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Podmioty prowadzące inną działalność

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, niemieszczą się w tej definicji (…)

Wyrok NSA z 4 marca 2021 r. (III FSK 895/21)

Spółka (…) posiada szczególny status, a jej podstawowym przedmiotem działalności jest

prowadzenie likwidacji kopalni, zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym,

gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni (…) Jeżeli więc w

funkcjonowaniu skarżącej Spółki 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 24.02.2021 r., SK 39/19, sam fakt, iż Spółka jest przedsiębiorcą nie

sankcjonuje wniosku, że każda nieruchomość posiadana przez nią będzie automatycznie

związana z prowadzeniem działalności gospodarczej (…)

Wyrok WSA w Gliwicach z 22 czerwca 2021 r. (I SA/Gl 486/21) - nieprawomocny
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Względy techniczne

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 (…) Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ interpretacyjny (…) 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.

Wyrok WSA w Gliwicach z 14 października 2021 r. (I SA/Gl 957/21)

(….) deklarowany jako grunt pozostały nie jest związany z prowadzoną działalnością

gospodarczą, działka nie była zagospodarowana i nigdy na niej nie prowadzono działalności

gospodarczej, gdyż z przyczyn technicznych nie było to możliwe. Teren ten od roku 1980 został

zdewastowany przez budowę [...] i do dziś nie nadaje się do użytku (…) organ odwoławczy błędnie

przyjął, że sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalności

gospodarczą danego przedmiotu opodatkowania (gruntu) uzasadnia jego związek z prowadzoną

działalnością gospodarczą.

Wyrok WSA w Gliwicach z 7 września 2021 r. (I SA/Gl 476/21)
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Sytuacje nadzwyczajne

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 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.

Wyrok NSA z 15 grudnia 2021 r. (III FSK 4061/21)
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Kiedy nadzwyczajna sytuacja uzasadnia
obniżenie podatku?

Ograniczenia związane z pandemią COVID-19 jako obiektywna i niezależna od
przedsiębiorcy, a także niedająca się przewidzieć przeszkoda całkowicie
uniemożliwiająca prowadzenie działalności.

Koszty ponoszone w celu zabezpieczenia źródła przychodów jako przesłanka
uniemożliwiająca zastosowanie obniżonej stawki podatku.

Majątkowy charakter podatku od nieruchomości a stawki dla przedmiotu
opodatkowania „związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej”.


