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INTERPRETACJA

INDYWIDUALNA

Wójt Gminy Łańcut działając na podstawie art.l4j§ 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U . z 2015 r., poz.613 z późn.zm. dalej „Ordynacja
podatkowa") oraz art.l a ust.l pkt 2 i art.2 ust.l pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz.716 z późn.zm., dalej „ustawa piol)
podatnikami

•HHMHHHHV'''BVHHNMHVVHHMi

(|
£ z dnia 3 października 2016 r. o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa
podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości
Uznaje za nieprawidłowe
stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2016 r.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2016 r. do organu podatkowego - Wójta Gminy Łańcut
wniosek
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pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidulanej sprawie dotyczącej
podatku od nieruchomości.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca M
dalej zwany „Spółką") prowadzi
działalność gospodarczą w sektorze energii odnawialnej, polegającej na realizacji parków
wiatrowych na terenie Polski, od fazy deweloperskiej poprzez ich budowę, uruchomienie
i eksploatacje. Spółka jest właścicielem farmy wiatrowej, która składa się w sumie z 27
elektrowni wiatrowych. Część infrastruktury owej farmy wiatrowej położona jest na terenie
Gminy Łańcut i ta część określana jest przez wnioskodawcę jako „Farma Wiatrowa".
Farma Wiatrowa posadowiona jest na dzierżawionym przez Spółkę gruncie.
Farma Wiatrowa składa się z 19 elektrowni wiatrowych określanych przez wnioskodawcę
jako „Turbiny" oraz infrastruktury towarzyszącej.
Każda z Turbin składa się z żelbetowego fundamentu, wieży zwanej również masztem oraz
gondoli.
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Do gondoli każdej Turbiny przymocowany jest wirnik z łopatami ( zwany rotorem) oraz
urządzenia pomiarowe. Gondola stanowi ruchomą część Turbiny, będącą miejscem, w którym
znajdują się elementy techniczno-elektroniczne Turbiny. Znajdują się w niej elementy takie,
jak wirnik, łożysko i wał wirnika, przekładnia, łożysko przekładni, hamulec, sprzęgło,
generator wraz z chłodnicą, skrzynia biegów, komputer sterujący, rozdzielnia elektryczna,
instalacja alarmowa, instalacja zdalnego sterowania. Gondola przymocowana jest do wieży na
tzw. serwomechanizmie kierowania elektrowni, który połączony z podpiaściem ( dużym,
zębatym kołem, zamontowanym pomiędzy szczytem wieży i gondolą) steruje ruchem
obrotowym gondoli.
Gondola jest elementem wymienialnym każdej z Turbin, co oznacza
w przypadku
uszkodzenia jakiegokolwiek elementu techniczno-elektronicznego znajdującego
się
w gondoli, który uniemożliwia jej funkcjonowanie, może ona zostać wymieniona na inną, nie
uszkadzając konstrukcyjnie pozostałej części Turbiny tj. wieży i fundamentu, na którym
wieża jest posadowiona.
Wieża stanowi element konstrukcyjnie odrębny od gondoli. Wieża jest stalowym elementem
konstrukcji Turbiny, którego zadaniem jest podtrzymywanie gondoli oraz układu wirnika na
odpowiedniej wysokości nad poziomem gruntu, w celu lepszego wykorzystania wiatru, jest
swojego rodzaju wysięgnikiem. W wieży znajduje się drabina i winda, która umożliwia
dostęp do gondoli osobom obsługującym Turbinę.
Poszczególne elementy Turbiny ( t j . gondola oraz wieża wraz z fundamentem) ujęto odrębnie
w ewidencji środków trwałych Spółki.
Na infrastrukturę towarzyszącą Farmy Wiatrowej składa się między innymi: stacja głównego
punktu zasilania wraz z infrastrukturą, wyposażenie budynków rozdzielni, maszt pomiarowy,
transformator, linia kablowa 110kV, linia kablowa 20kV, infrastruktura drogowa,
światłowodowa linia teleinformatyczna.
W deklaracji na podatek od nieruchomości za 2016 r. składanej do Wójta Gminy Łańcut,
Spółka wykazała do opodatkowania (jako przedmiot opodatkowania) m.in. niektóre elementy
wyżej opisanej infrastruktury towarzyszącej, natomiast w zakresie Turbin, Spółka wykazała
do opodatkowania podatkiem od nieruchomości niektóre części każdej z Turbin tj. wieżę oraz
fundament, na którym wieża jest posadowiona. Pozostałej części tj. części technicznoelektronicznej każdej z Turbin, tj. gondoli (wraz ze znajdującymi się w gondoli
urządzeniami), rotora, serwomechanizmu kierunkowania elektrowni oraz urządzeń
pomiarowych przymocowanych do gondoli, Spółka nie wykazywała do opodatkowania
podatkiem od nieruchomości.

W z w i ą z k u z tak opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca zadał
pytanie:

następujące

Czy w aktualnym stanie prawnym, dla celów sporządzenia deklaracji na podatek od
nieruchomości za 2017 rok, a także lata następne, za przedmiot opodatkowania podatkiem od
nieruchomości w postaci budowli, o której mowa w art.l a ust.l pkt 2 oraz art.2 ust.l pkt 3
ustawy o piol, uznaje się wyłącznie część Turbiny, tj. fundament oraz posadowioną na tymże
fundamencie wieżę, czy też za przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości
w postaci budowli, o której mowa w art.l a ust.l pkt 2 oraz art.2 ust.l pkt 3 ustawy o piol
uznaje się całą Turbinę ( rozumianą jako jeden obiekt budowlany), na którą składa się
fundament oraz posadowiona na tymże fundamencie wieża wraz z częścią technicznoelektroniczną Turbiny?
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Stanowisko Wnioskodawcy:

W aktualnym stanie prawnym, dla celów sporządzenia deklaracji na podatek od
nieruchomości za 2017 r., a także lata następne, za przedmiot opodatkowania podatkiem od
nieruchomości w postaci budowli, o której mowa w art.l a ust.l pkt 2 oraz w art.2 ust.l pkt 3
ustawy o piol uznaje się wyłącznie część Turbiny, tj. fundament oraz posadowioną na tymże
fundamencie wieżę, bowiem wspólnie stanowią one część budowlaną urządzenia
technicznego, o której mowa w art.3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U . z 2016 r., poz.290 z późn.zm.). Nie stanowi natomiast budowli, o której mowa
w art.l a ust.l pkt 2 oraz w art.2 ust.l pkt 3 ustawy o piol, a przez to przedmiotu
opodatkowania podatkiem od nieruchomości, Turbina jako całość ( rozumiana jako jeden
obiekt budowlany), na którą składa się fundament oraz posadowiona na tymże fundamencie
wieża wraz z częścią techniczno-elektroniczną Turbiny.
Wnioskodawca przedstawił szerokie uzasadnienie swojego stanowiska , wskazując że:
Nowelizacja ustawy Prawo budowlane, wprowadzona ustawą o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych nie jest zmianą o charakterze normatywnym ( materialnoprawnym),
w zakresie definicji budowli, zawartej w ustawie Prawo budowlane, w związku z czym
należy uznać, że również po wejściu w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni
wiatrowych, budowlą jest jedynie część budowlana urządzenia technicznego w postaci
elektrowni wiatrowej ( fundament oraz wieża) i ta właśnie część, również od dnia 1.01.2017 r.
stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
Zmiana definicji budowli w ustawie Prawo budowlane, stanowi powrót do definicji budowli
w brzmieniu do dnia 25 września 2005 r. Dopiero od 26 września 2005 r. definicja budowli
wprost wskazywała, wśród przykładów urządzeń technicznych, których część budowlana
stanowi budowlę, na elektrownię wiatrową. W sądownictwie administracyjnym utrwalony jest
pogląd, że budowlę w rozumieniu art.l a ust.l pkt 2 oraz art.2 ust.l pkt 3 ustawy o piol
stanowi tylko część budowlana Turbiny, także przed dniem 26 września 2005 r., przez co
część techniczno-elektroniczną nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
Z uwagi na fakt, że sam charakter elektrowni wiatrowych się nie zmienił, tj. ich konstrukcja,
fakt bycia urządzeniem technicznym, posiadającym część budowlaną i część techniczną, nie
ma powodów by uznać, że od dnia 16 lipca 2016 r. Turbina jako całość stanowi budowlę
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
Elektrowni wiatrowej jako całości, nie sposób uznać za wolno stojące urządzenie techniczne,
o którym mowa w art.3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Część techniczno-elektroniczną
zamontowana jest bowiem na wieży, posadowionej na fundamencie. Wręcz przeciwnie wyraźnie na pierwszy plan wysuwa się żelbetowy fundament, w którym zatopiona jest
wielometrowa wieża (maszt), na którym dopiero mocowana jest gondola. Ponadto
ustawodawca rozróżnia pojęcie „urządzenie techniczne" oraz „wolno stojące urządzenie
techniczne". Świadczy o tym art.3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, w którym ustawodawca za
budowlę uznaje wolno stojące urządzenie techniczne oraz część budowlaną urządzenia
technicznego. Konstrukcja elektrowni wiatrowych się nie zmieniła, nie ma żadnych podstaw
by uznać, że od dnia 16 lipca 2016 r. elektrownia wiatrowa nie jest już urządzeniem
technicznym posiadającym część budowlaną, a jest obecnie wolno stojącym urządzeniem
technicznym.
Przepis art.3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane stanowi otwarty katalog obiektów budowlanych,
które ustawa uznaje za budowle. Świadczy o tym sformułowanie: „każdy obiekt budowlany
niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak:" Oznacza to, że wymienione
3

w tejże definicji obiekty budowlane są jedynie budowlami przykładowymi, a więc
wykreślenie słów „elektrowni wiatrowych" z przykładów urządzeń technicznych, których
części budowlane stanowią budowlę, nie oznacza automatycznie, że całość elektrowni
wiatrowej stanowi budowlę albo, że części budowlane elektrowni wiatrowej nie stanowią od
tego momentu budowli. Wykreślenie to jest bez praktycznego znaczenia, ponieważ
opodatkowaniu podlegają nadal tylko części budowlane urządzeń technicznych.
Część techniczno-elektroniczną Turbiny nie stanowi też instalacji, która zapewnia możliwość
użytkowania obiektu (wieży z fundamentem) zgodnie z jego przeznaczeniem. Podobnie część
techniczno-elektroniczną Turbiny nie jest urządzeniem budowlanym, które zapewnia
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wynika to przede
wszystkim z tego, że to część budowlana, tj. fundament i wieża pełnią służebną rolę
w stosunku do części techniczno-elektronicznej ( to jest części produkującej energię - co
stanowi przeznaczenie urządzenia), a nie na odwrót. To wieża i fundament zapewniają
możliwość użytkowania części techniczno-elektronicznej zgodnie z przeznaczeniem.
Wnioskodawca wskazał, że cała Turbina nie może być uznana za budowlę, o której mowa
w ustawie prawo budowlane, bowiem jej część techniczno-elektroniczną nie została
wzniesiona z użyciem wyrobów, o których mowa w art. 10 ustawy prawo budowlane. Przepis
art.3 pkt 1 ustawy prawo budowlane definiuje obiekt budowlany jako budynek, budowlę bądź
obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych, jak
również przy użyciu wyrobów innych niż budowlane, jednakże spełniających określone
cechy. Ponieważ żadna ze wskazanych w przepisie tym cech nie dotyczy części technicznoelektronicznej Turbiny, zatem nie można uznać, że cała Turbina stanowi obiekt budowlany.
Obiektem budowlanym jest tylko część budowlana Turbiny, tj. wieża oraz fundament. Nie
znowelizowano art. 10 ustawy prawo budowlane.
W ocenie wnioskodawcy, celem ustawodawcy nie mogło być zakwalifikowanie elektrowni
wiatrowych do obiektów budowlanych, bowiem w takim przypadku wszystkie przepisy
ustawy prawo budowlane musiałyby mieć zastosowanie do elektrowni wiatrowych, a więc
również do jej elementów techniczno-elektronicznych, zaś ustawa o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych nie wprowadza zmian do np. odpowiednich przepisów w zakresie
uprawnień budowlanych.
Wymienienie elektrowni wiatrowych przez ustawodawcę w Załączniku do ustawy prawo
budowlane miało na celu uzależnienie rozpoczęcia użytkowania całości elektrowni wiatrowej
od uprzedniego uzyskania pozwolenia na użytkowanie elektrowni. Natomiast zmiana
w zakresieart.82 ustawy prawo budowlane doprowadziła jedynie do „włączenia" elektrowni
wiatrowych pod właściwość pierwszoinstancyjną wojewody, nie doprowadzając do
zakwalifikowania elektrowni wiatrowej do obiektów budowlanych zdefiniowanych w art.3
pkt 1 ustawy prawo budowlane.
Zakres działania definicji elektrowni wiatrowej, zawartej w ustawie o inwestycjach
w zakresie elektrowni wiatrowych, zawężony jest tylko do tejże ustawy ( za wyjątkiem
Rozdziału 3 tj. zmiany w przepisach obowiązujących").
Za przyjęciem, iż celem ustawodawcy nie było zakwalifikowanie całej elektrowni wiatrowej
do obiektów budowlanych przemawia zdaniem Wnioskodawcy, fakt że uzasadnienie do
ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wyraźnie wskazuje, że
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ustawodawca nie traktuje części techniczno-elektronicznej Turbiny jako części obiektu
budowlanego. Jej naprawę bądź modernizację wprost określa jako czynności niebędące
robotami budowlanymi, natomiast roboty budowlane, zgodnie z definicją ustawową, dotyczą
wyłącznie obiektów budowlanych.
Ustawodawca w uzasadnieniu do ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
nie wskazuje, że wpłynie ona na wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości ( a co
jest jego obowiązkiem, w przypadku uznania, że taki będzie skutek nowelizacji).
Zdaniem wnioskodawcy także przepis art. 17 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni
wiatrowych nie niesie ze sobą żadnej treści normatywnej. W żaden sposób nie stanowi
o przedmiocie opodatkowania podatkiem od nieruchomości ( jest to zdanie oznajmiające
dotyczące wyłącznie roku 2016). Ponadto przepis ten w ogóle nie dotyczy osób prawnych,
jaką jest Spółka. W art. 17 mowa bowiem o „ustalaniu" podatku, podczas gdy ustalenie
podatku od nieruchomości ma miejsce tylko i wyłącznie - stosownie do art.6 ust.7 ustawy
0 piol - w przypadku osób fizycznych, w stosunku do których właśnie ustala się podatek od
nieruchomości w drodze decyzji. Tymczasem osoby prawne składają deklaracje na podatek
od nieruchomości, a decyzja ustalająca nie jest w ogóle wydawana.
Wskazując na powyższą argumentacje oraz powołując się na zasadę in dubio pro tributario
( tzn. w razie wątpliwości na korzyść podatnika) Wnioskodawca podnosi, że przedmiotem
opodatkowania, począwszy od dnia 16 lipca 2016 r. jest, tak jak przed tym dniem, jedynie
część budowlana elektrowni wiatrowej, tj. fundament i posadowiony na tym fundamencie
maszt, a więc dla celów sporządzenia deklaracji na podatek od nieruchomości za 2017 r. i lata
następne, za przedmiot opodatkowania uznaje się wyłącznie część Turbiny, tj. fundament oraz
posadowioną na tymże fundamencie wieżę.
Wnioskodawca szczegółowo uzasadnia swoje twierdzenia.
Stanowisko organu podatkowego w sprawie przedstawionego zdarzenia przyszłego.

Podatek od nieruchomości regulowany jest ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
1 opłatach lokalnych (Dz. U . z 2016 r., poz.716 z późn.zm.). Przepis art.2 ust.l tej ustawy
stanowi, że 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.

W przedmiotowej sprawie nie ulega wątpliwości, że nie mamy do czynienia z gruntami ani
budynkami lub ich częściami. Określenie zatem przedmiotu opodatkowania w odniesieniu do
elektrowni wiatrowych dotyczy ustalenia czy stanowi ona budowlę i w jakim zakresie.
Stosownie do przepisu art.la ust.l pkt 2 ustawy o piol użyte w ustawie określenie budowla
oznacza obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący
budynkiem lub obiektem małej architektury a także urządzenie budowlane w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.290 z późn.zm.)
w aktualnym na dzień wydawania niniejszej interpretacji brzmieniu w przepisie art.3 pkt 1,
pkt 3 i pkt 9 stanowi, że:
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej
architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;
3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady,
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale
związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 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 i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne
pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;
9) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
śmietniki;
Definicja budowli w wyżej cytowanym brzmieniu została wprowadzona z dniem 16 lipca
2016 r. ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.
U. z 2016 r., poz.961), która w przepisie art. 9 zmieniła przepisy ustawy Prawo budowlane.
Poprzednio definicja budowli w ustawie Prawo budowlane miała następujące brzmienie:
Art.3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane
z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 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 wiatrowych, elektrowni
jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
Jak wynika z porównania wyżej wskazanych definicji budowli z dniem 16.07.2016 r.
wykreślono z niej w sposób wyraźny elektrownie wiatrowe jako urządzenie techniczne.
Skreślenie to nie było przypadkowe i nie można przyjąć, jak twierdzi Wnioskodawca, że
zmiana ta nie miała żadnego znaczenia dla definiowania elektrowni wiatrowych w kontekście
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przepisów szeroko rozumianego prawa budowlanego, a co za tym idzie podatku od
nieruchomości.
Skreślenie to powiązane bowiem zostało z zapisami ustawy z dnia 20 maja 2016 r.
0 inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ( Dz.U. z 2016 r. poz.961 ) , gdzie w art.2
wskazano, że:
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)

2)

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);
elementy techniczne - wirnik z zespołem łopat, zespół przeniesienia napędu, generator
prądotwórczy, układy sterowania i zespół gondoli wraz z mocowaniem i mechanizmem
obrotu.

W świetle powyższych zmian przepisów prawa od dnia 16.07.2016 r. elektrownie wiatrowe
składające się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych (wirnik
z zespołem łopat, zespół przeniesienia napędu, generator prądotwórczy, układy sterowania
1 zespół gondoli wraz z mocowaniem i mechanizmem obrotu)
stanowią budowle
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a nie jak dotychczas urządzenie techniczne,
którego wyłącznie części budowlane podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
Wbrew twierdzeniom Spółki w świetle brzmienia nowych przepisów prawa traci na
aktualności dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych przyjmujące, iż
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w przypadku elektrowni wiatrowych podlegają
wyłącznie fundament oraz maszt stanowiące elementy budowlane, natomiast urządzenia
służące wytwarzaniu energii elektrycznej jako niezaliczone przez ustawę do budowli nie
podlegają temu opodatkowaniu. Orzecznictwo to jako wydane w innym stanie prawnym,
aktualnie pozostawałoby w wyraźnej sprzeczności z nowymi regulacjami prawnymi.
Jednocześnie należy zauważyć, że właściwym w sprawie kwalifikowania elektrowni
wiatrowych na gruncie ustawy Prawo budowlane jest Minister Infrastruktury i Budownictwa,
który uprawniony jest do interpretowania tej ustawy. W odpowiedzi na interpretację nr 4207
w sprawie projektu nowej formy podatku od nieruchomości i objęcia elektrowni wiatrowych
zmienionym prawem budowlanym, podstawie nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Pan
Tomasz Żuchowski udzielił wyjaśnienia, że elektrownia wiatrowa wraz z urządzeniami
technicznymi ( wirnik z zespołem łopat, zespół przeniesienia napędu, generator prądotwórczy,
układ sterowania i zespół gondoli wraz z mocowaniem mechanizmu obrotu) wypełnia
przesłanki budowli będącej wolno stojącym urządzeniem technicznym. Odpowiedź na
interpelację dostępna jest na stronie internetowej Sejmu RP ( link do strony:
http://www.seim.gov.pl/Seim8.nsf/InterpelaciaTresc.xsp?kev=l A 2 C A 8 F E ) .
Nie można zgodzić się również z twierdzeniem Wnioskodawcy, że zakres działania definicji
elektrowni wiatrowej zawarty w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,
zawężony jest tylko do tej ustawy. Analogiczna konstrukcja znajduje się w ustawie prawo
budowlane, gdzie art.3 rozpoczyna się :"Ilekroć w ustawie jest mowa o..." . Posługując się
argumentacją Wnioskodawcy można byłoby przyjąć, że również definicje budowli zawarte
w ustawie Prawo budowlane służą wyłącznie potrzebom tej ustawy.
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W tym miejscu należy ponownie powrócić do zapisów ustawy o piol. Stanowi ona, że
budowla oznacza obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Nie
odsyła ona do przepisów jakiejś konkretnej ustawy, lecz stanowi ogólnie o przepisach prawa
budowlanego. Zatem budowlą dla potrzeb podatku od nieruchomości będzie budowla
zdefiniowana w różnych przepisach prawa . Na powyższe wskazał Trybunał Konstytucyjny,
który w wyroku z dnia 13 września 2011 r. , sygn. akt P 33/09 wskazał jednoznacznie w jaki
sposób należy interpretować przepisy podatkowe dotyczące opodatkowania budowli
podatkiem od nieruchomości w zgodzie z Konstytucja RP, stwierdzając m.in., że za budowle
w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych można uznać jedynie budowle
wymienione w art.3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, w innych przepisach tej ustawy lub
w załączniku do niej, będące wraz z instalacjami i urządzeniami obiektem budowlanym,
o którym mowa w art.3 pkt 1 lit b ustawy Prawo budowlane, czyli pod warunkiem, że
stanowią one całość techniczno-użytkową.(...) nie jest wykluczone, że o statusie
poszczególnych obiektów i urządzeń współdecydować będą również inne przepisy rangi
ustawowej, uzupełniające, modyfikujące czy doprecyzowujące prawo budowlane".
W przedmiotowej sprawie o statusie elektrowni wiatrowej współdecydują przepisy ustawy
0 inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Należy wskazać, że są to również przepisy
prawa budowlanego. Jak stanowi art.l ust.l tej ustawy, określający jej zakres ustawa określa
warunki i tryb lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych oraz warunki lokalizacji
elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej.
Są to więc przepisy prawa budowlanego dla danego rodzaju inwestycji.
Ponadto należy wskazać, że ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
w przepisie art. 9 pkt 3 wprowadziła zmiany w załączniku do ustawy - Prawo budowlane
określającym kategorie obiektów budowlanych, gdzie w tabeli w wierszu Kategoria X X I X
ujęto kategorie obiektu budowlanego - elektrownie wiatrowe. Również do art.82 ust.3
ustawy Prawo budowlane
dodano pkt 5b wskazujący, że wojewoda jest organem
administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty oraz
organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych elektrowni
wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach
w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U . z 2016 poz. 961).
Ponadto w uzasadnieniu do poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych stwierdzono, że „W projekcie ustawy zaproponowano wykreślenie
przepisu wprowadzającego
podział
elektrowni wiatrowych na część
budowlaną
1 niebudowlaną. W proponowanym stanie prawnym cala elektrownia wiatrowa będzie
obiektem budowlanym (budowlą)...
Należy także przywołać treść art. 17 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni
wiatrowych, zgodnie z którym 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. Przytoczona regulacja
prawna dotyczy wszystkich podatników i ma charakter przepisu przejściowego i wprowadza
regułę, którą należy rozumieć w ten sposób, że do dnia 31 grudnia 2016 r. zasady
opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości nie ulegają zmianie, zaś
po dniu 31.12.2016 r. następuje zmiana w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych co wynika
z wyżej przytoczonych regulacji i pozostaje w zgodzie z zasadami tworzenia prawa
określonymi w Rozdziale 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie „ Zasad techniki prawodawczej „ ( Dz.U. z 2016 r. poz.283).
Z wyżej powołanych przepisów prawa, które są spójne wynika, iż ustawodawca w sposób
jasny i celowy dokonał zmian w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych, w ten
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sposób, że od dnia 1 stycznia 2017 r. elektrownia wiatrowa jako budowla w skład, której
wchodzą fundament, wieża oraz elementy techniczne - wirnik z zespołem łopat, zespół
przeniesienia napędu, generator prądotwórczy, układ sterowania i zespół gondoli wraz
z mocowaniem i mechanizmem obrotu podlega w całości opodatkowaniu podatkiem od
nieruchomości.
Podsumowując od dnia 1 stycznia 2017 r. podatnicy podatku od nieruchomości należnego od
elektrowni wiatrowych powinni zadeklarować do opodatkowania wartość wszystkich
elementów, które składają się na tę budowle w rozumieniu art.2 ustawy o inwestycjach
w zakresie elektrowni wiatrowych .
Tym samym stanowisko wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.
Pouczenie:

Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi na interpretację z powodu jej
niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Rzeszowie, ul. Kraczkowa 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu organu do
usunięcia naruszenia prawa, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się
o wydaniu interpretacji (art.52 §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi - Dz. U . z 2016 r. poz.718 z późn. zm).
Skargę do W S A wnosi się w dwóch egzemplarzach ( art.47 ww. ustawy ) , w terminie
trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia prawa,
a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia
wniesienia tego wezwania ( art.53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, 37-100
Łańcut (art.54§l ww. ustawy).

WÓJT

Otrzymują :

3.a/a
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