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Rozdział I. Podatek od nieruchomości

1. Opis zmian i omówienie ich konsekwencji
Zasady wymiaru i poboru podatku od nieruchomości reguluje PodLokU. Obowiązujące 
od 1.1.2016 r. zmiany w podatku od nieruchomości zostały wprowadzone przez:
1) art. 2 ZmPDOFizU15, 
2) art. 9 ZmSamGminU15, 
3) art. 1 ZmPodLokU15,
4) art. 37 RewitU.

1.1. Porównanie tabelaryczne stanu prawnego przed i po zmianie

Tabela 1. Porównanie przepisów z zakresu podatku od nieruchomości1

Lp. Przepis 
PodLokU

Treść obowiązująca 
do 31.12.2015 r.

Treść obowiązująca 
od 1.1.2016 r. 

1.

art. 1a 
ust. 1 
pkt 3

grunty, budynki i budowle związane 
z prowadzeniem działalności gospo-
darczej – grunty, budynki i budowle 
będące w posiadaniu przedsiębiorcy 
lub innego podmiotu prowadzącego 
działalność gospodarczą, z wyjątkiem 
budynków mieszkalnych oraz grun-
tów 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;

grunty, budynki i budowle związane 
z prowadzeniem działalności gospo-
darczej – grunty, budynki i budowle 
będące w posiadaniu przedsiębiorcy 
lub innego podmiotu prowadzącego 
działalność gospodarczą, z zastrzeże-
niem ust. 2a;

1 Kursywą w tabeli zostały oznaczone fragmenty, które zostały dodane do PodLokU lub uległy zmianie.

Agata Dzięgiel-Matras
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Lp. Przepis 
PodLokU

Treść obowiązująca 
do 31.12.2015 r.

Treść obowiązująca 
od 1.1.2016 r. 

2. art. 1a 
ust. 1 
pkt 4

działalność gospodarcza – działal-
ność, o której mowa w przepisach 
Prawa działalności gospodarczej, 
z zastrzeżeniem ust. 2

działalność gospodarcza – działalność, 
o której mowa w ustawie z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności go-
spodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 
i 699), z zastrzeżeniem ust. 2

3. art. 1a 
ust. 2 
pkt 3 

nowy przepis działalności, o której mowa w art. 3 
pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodar-
czej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 i 699)

4.

art. 1a 
ust. 2a

nowy przepis Do gruntów, budynków i budowli 
związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej nie zalicza się: 
1) budynków mieszkalnych oraz 

gruntów związanych z tymi bu-
dynkami; 

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

3) budynków, budowli lub ich 
części, w odniesieniu do któ-
rych została wydana decyzja 
ostateczna organu nadzoru 
budowlanego, o której mowa 
w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budow-
lane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 
ze zm.), lub decyzja ostateczna 
organu nadzoru górniczego, na 
podstawie której trwale wyłą-
czono budynek, budowlę lub ich 
części z użytkowania

5. art. 1a 
ust. 3 
pkt 6

grunty zadrzewione i zakrzewione na 
użytkach rolnych

uchyla się

6. art. 1a 
ust. 3 
pkt 7

grunty pod wodami powierzchniowy-
mi płynącymi

grunty pod wodami powierzchniowy-
mi stojącymi oraz grunty pod wodami 
powierzchniowymi płynącymi

7.

art. 2 
ust. 2a

Opodatkowaniu podatkiem od nieru-
chomości nie podlegają użytki rolne, 
grunty zadrzewione i zakrzewione 
na użytkach rolnych lub lasy, z wyjąt-
kiem zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieru-
chomości nie podlegają użytki rolne 
lub lasy, z wyjątkiem zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej
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1. Opis zmian i omówienie ich konsekwencji

Lp. Przepis 
PodLokU

Treść obowiązująca 
do 31.12.2015 r.

Treść obowiązująca 
od 1.1.2016 r. 

8.
art. 2 
ust. 3 
pkt 2

grunty pod wodami powierzchniowy-
mi płynącymi i kanałami żeglownymi, 
z wyjątkiem jezior oraz gruntów za-
jętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych;

grunty pod wodami powierzchniowy-
mi płynącymi, z wyjątkiem gruntów 
pod wodami jezior lub zbiorników 
sztucznych

9.
art. 3 
ust. 1 
pkt 4 
lit. a

wynika z umowy zawartej z właścicie-
lem, Agencją Własności Rolnej Skarbu 
Państwa lub z innego tytułu prawnego, 
z wyjątkiem posiadania przez osoby 
fizyczne lokali mieszkalnych niestano-
wiących odrębnych nieruchomości,

wynika z umowy zawartej z właścicie-
lem, Agencją Nieruchomości Rolnych 
lub z innego tytułu prawnego, z wyjąt-
kiem posiadania przez osoby fizyczne 
lokali mieszkalnych niestanowiących 
odrębnych nieruchomości

10.

art. 3 
ust. 2

Obowiązek podatkowy dotyczący 
przedmiotów opodatkowania wcho-
dzących w skład Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa lub będących 
w zarządzie Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe 
– ciąży odpowiednio na jednostkach 
organizacyjnych Agencji Własności 
Rolnej Skarbu Państwa i jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych, 
faktycznie władających nieruchomo-
ściami lub obiektami budowlanymi.

Obowiązek podatkowy dotyczący 
przedmiotów opodatkowania wcho-
dzących w skład Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa lub będących 
w zarządzie Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe – cią-
ży odpowiednio na jednostkach orga-
nizacyjnych Agencji Nieruchomości 
Rolnych i jednostkach organizacyj-
nych Lasów Państwowych, faktycznie 
władających nieruchomościami lub 
obiektami budowlanymi

11.

art. 3 
ust. 4

Jeżeli nieruchomość lub obiekt bu-
dowlany stanowi współwłasność lub 
znajduje się w posiadaniu dwóch lub 
więcej podmiotów, to stanowi odrębny 
przedmiot opodatkowania, a obowią-
zek podatkowy od nieruchomości lub 
obiektu budowlanego ciąży solidarnie 
na wszystkich współwłaścicielach lub 
posiadaczach, z zastrzeżeniem ust. 5.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt bu-
dowlany stanowi współwłasność lub 
znajduje się w posiadaniu dwóch lub 
więcej podmiotów, to stanowi odrębny 
przedmiot opodatkowania, a obowiązek 
podatkowy od nieruchomości lub obiek-
tu budowlanego ciąży solidarnie na 
wszystkich współwłaścicielach lub po-
siadaczach, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5

12.

art. 3 
ust. 4a

nowy przepis Zasady odpowiedzialności solidarnej 
za zobowiązanie podatkowe, o której 
mowa w ust. 4, nie stosuje się przy 
współwłasności w częściach ułam-
kowych lokalu użytkowego – garażu 
wielostanowiskowego w budynku 
mieszkalnym wraz z gruntem sta-
nowiących odrębny przedmiot wła-
sności. W takiej sytuacji obowiązek 
podatkowy ciąży na współwłaścicie-
lach w zakresie odpowiadającym ich 
udziałowi w prawie własności. Przepi-
su art. 6 ust. 11 nie stosuje się
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Lp. Przepis 
PodLokU

Treść obowiązująca 
do 31.12.2015 r.

Treść obowiązująca 
od 1.1.2016 r. 

13.

art. 3 
ust. 5

Jeżeli wyodrębniono własność loka-
li, obowiązek podatkowy w zakresie 
podatku od nieruchomości od gruntu 
oraz części budynku stanowiących 
współwłasność ciąży na właścicielach 
lokali w zakresie odpowiadającym 
częściom ułamkowym wynikającym 
ze stosunku powierzchni użytkowej 
lokalu do powierzchni użytkowej całe-
go budynku. 

Jeżeli wyodrębniono własność loka-
li, obowiązek podatkowy w zakresie 
podatku od nieruchomości od gruntu 
oraz od części budynku stanowiących 
nieruchomość wspólną w rozumie-
niu art. 3 ustawy z dnia 24 czerw-
ca 1994 r. o własności lokali 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz 
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) ciąży na 
właścicielach w zakresie odpowiada-
jącym ich udziałowi w nieruchomości 
wspólnej

14. art. 5 
ust. 1 
pkt 1 
lit. b

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych – 3,38 zł od 1 ha powierzchni,

pod wodami powierzchniowymi stoją-
cymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucz-
nych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni

15.

art. 6 
ust. 8a

nowy przepis Nie wszczyna się postępowania, 
a postępowanie wszczęte umarza, 
jeżeli wysokość zobowiązania podat-
kowego na dany rok podatkowy nie 
przekraczałaby, określonych na dzień 
1 stycznia roku podatkowego, najniż-
szych kosztów doręczenia w obrocie 
krajowym przesyłki poleconej za 
potwierdzeniem odbioru przez ope-
ratora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
– Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529). 
W takim przypadku decyzję uma-
rzającą postępowanie pozostawia 
się w aktach sprawy, a organ jest 
nią związany od chwili wydania. Do 
zmiany decyzji umarzającej postępo-
wanie przepis art. 254 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja po-
datkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 
i 699) stosuje się odpowiednio

16. 

art. 5 
ust. 1 
pkt 1 
lit. d

nowy przepis niezabudowanych objętych obsza-
rem rewitalizacji, o którym mowa 
w ustawie z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. …), 
i położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przezna-
czenie pod zabudowę mieszkaniową
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Lp. Przepis 
PodLokU

Treść obowiązująca 
do 31.12.2015 r.

Treść obowiązująca 
od 1.1.2016 r. 

16
cd.

usługową albo zabudowę o prze-
znaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli 
od dnia wejścia w życie tego planu 
w odniesieniu do tych gruntów upły-
nął okres 4 lat, a w tym czasie nie 
zakończono budowy zgodnie z prze-
pisami prawa budowlanego – 3 zł od 
1 m2 powierzchni

17.

art. 6 
ust. 9

Osoby prawne, jednostki organizacyj-
ne oraz spółki niemające osobowości 
prawnej, jednostki organizacyjne 
Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa, a także jednostki organiza-
cyjne Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe są obowią-
zane: 
1) składać, w terminie do dnia 

31 stycznia, organowi podatko-
wemu właściwemu ze względu 
na miejsce położenia przedmio-
tów opodatkowania, deklaracje 
na podatek od nieruchomości 
na dany rok podatkowy, sporzą-
dzone na formularzu według 
ustalonego wzoru, a jeżeli obo-
wiązek podatkowy powstał po 
tym dniu – w terminie 14 dni 
od dnia zaistnienia okoliczności 
uzasadniających powstanie tego 
obowiązku; 

2) odpowiednio skorygować dekla-
racje w razie zaistnienia zda-
rzenia, o którym mowa w ust. 3, 
w terminie 14 dni od dnia zaist-
nienia tego zdarzenia; 

3) wpłacać obliczony w deklaracji 
podatek od nieruchomości – bez 
wezwania – na rachunek właści-
wej gminy, w ratach proporcjo-
nalnych do czasu trwania obo-
wiązku podatkowego, w terminie 
do dnia 15. każdego miesiąca, 
a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Osoby prawne, jednostki organizacyj-
ne oraz spółki niemające osobowości 
prawnej, jednostki organizacyjne 
Agencji Nieruchomości Rolnych, 
a także jednostki organizacyjne Pań-
stwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe są obowiązane: 
1) składać, w terminie do dnia 

31 stycznia, organowi podatko-
wemu właściwemu ze względu 
na miejsce położenia przedmio-
tów opodatkowania, deklaracje 
na podatek od nieruchomości 
na dany rok podatkowy, sporzą-
dzone na formularzu według 
ustalonego wzoru, a jeżeli obo-
wiązek podatkowy powstał po 
tym dniu – w terminie 14 dni 
od dnia zaistnienia okoliczności 
uzasadniających powstanie tego 
obowiązku; 

2) odpowiednio skorygować dekla-
racje w razie zaistnienia zda-
rzenia, o którym mowa w ust. 3, 
w terminie 14 dni od dnia zaist-
nienia tego zdarzenia; 

3) wpłacać obliczony w deklaracji 
podatek od nieruchomości – bez 
wezwania – na rachunek właści-
wej gminy, w ratach proporcjo-
nalnych do czasu trwania obo-
wiązku podatkowego, w terminie 
do dnia 15. każdego miesiąca, 
a za styczeń do dnia 31 stycznia
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Lp. Przepis 
PodLokU

Treść obowiązująca 
do 31.12.2015 r.

Treść obowiązująca 
od 1.1.2016 r. 

18.
art. 6 

ust. 11a

nowy przepis W przypadku gdy kwota podatku nie 
przekracza 100 zł, podatek jest płat-
ny jednorazowo w terminie płatności 
pierwszej raty

19.

art. 7 
ust. 1 
pkt 5

nieruchomości lub ich części zajęte 
na potrzeby prowadzenia przez sto-
warzyszenia statutowej działalności 
wśród dzieci i młodzieży w zakresie 
oświaty, wychowania, nauki i techni-
ki, kultury fizycznej i sportu, z wyjąt-
kiem wykorzystywanych do prowadze-
nia działalności gospodarczej, oraz 
grunty zajęte trwale na obozowiska 
i bazy wypoczynkowe dzieci i mło-
dzieży;

grunty, budynki lub ich części zajęte 
wyłącznie na potrzeby prowadzenia 
przez stowarzyszenia statutowej 
działalności wśród dzieci i młodzie-
ży w zakresie oświaty, wychowania, 
nauki i techniki, kultury fizycznej 
i sportu, z wyjątkiem wykorzystywa-
nych do prowadzenia działalności go-
spodarczej, oraz grunty zajęte trwale 
na obozowiska i bazy wypoczynkowe 
dzieci i młodzieży

20.

art. 7 
ust. 1 
pkt 8

grunty położone na obszarach obję-
tych ochroną ścisłą, czynną lub krajo-
brazową, a także budynki i budowle 
trwale związane z gruntem, służące 
bezpośrednio osiąganiu celów z za-
kresu ochrony przyrody – w parkach 
narodowych oraz w rezerwatach 
przyrody;

znajdujące się w parkach naro-
dowych lub rezerwatach przyrody 
i służące bezpośrednio i wyłącznie 
osiąganiu celów z zakresu ochrony 
przyrody: 
a) grunty położone na obszarach 

objętych ochroną ścisłą, czynną 
lub krajobrazową, 

b) budynki i budowle trwale związa-
ne z gruntem

21.

art. 7 
ust. 1 
pkt 8a

będące własnością Skarbu Państwa: 
grunty pokryte wodami jezior o cią-
głym dopływie lub odpływie wód po-
wierzchniowych oraz grunty zajęte 
pod sztuczne zbiorniki wodne;

będące własnością Skarbu Państwa: 
a) grunty pod wodami powierzch-

niowymi płynącymi jezior, 
b) grunty zajęte pod sztuczne zbior-

niki wodne, z wyjątkiem gruntów 
przekazanych w posiadanie 
innym podmiotom niż wymie-
nione w art. 217 ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 469)

22.

art. 7 
ust. 1 
pkt 15

Nowy przepis grunty i budynki lub ich części, stano-
wiące własność gminy, z wyjątkiem 
zajętych na działalność gospodarczą 
lub będących w posiadaniu innych 
niż gmina jednostek sektora finan-
sów publicznych oraz pozostałych 
podmiotów



7

1. Opis zmian i omówienie ich konsekwencji

Lp. Przepis 
PodLokU

Treść obowiązująca 
do 31.12.2015 r.

Treść obowiązująca 
od 1.1.2016 r. 

23.

art. 7 
ust. 6a

Zwolnienie od podatku od nieru-
chomości, o którym mowa w ust. 2 
pkt 5a, stanowi pomoc de minimis, 
o której mowa w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 
15 grudnia 2006 r. w sprawie za-
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do 
pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 
z 28.12.2006).

Zwolnienie od podatku od nieru-
chomości, o którym mowa w ust. 2 
pkt 5a, stanowi pomoc de minimis, 
o której mowa w rozporządzeniu Ko-
misji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowa-
nia art. 107 i 108 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 
z 24.12.2013, str. 1).

1.2. Omówienie zmian

1.2.1. Rezygnacja z określenia „względy techniczne”
Od 1.1.2016 r. obowiązuje zmieniona definicja określenia „grunty, budynki i budowle 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” zawarta w art. 1a ust. 1 pkt 3 
PodLokU. 

Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Pierwszy człon definicji pozostał niezmieniony, nadal „grunty, budynki i budowle 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” to „grunty, budynki i budowle 
będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność 
gospodarczą”. Już sam fakt posiadania gruntów, budynków czy budowli przez przedsię-
biorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest podstawowym i wy-
starczającym warunkiem prawnym do zaliczenia tych nieruchomości w poczet kategorii 
przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Nieistotna jest okoliczność faktycznego wykorzystywania, sposób czy intensywność tego 
wykorzystywania, co potwierdzają liczne orzeczenia sądów administracyjnych, tworzące 
stabilną i niekwestionowaną linię orzeczniczą (wyr. NSA z 20.3.2009 r., II FSK 1888/07 
oraz wyr. WSA: z 25.2.2008 r., I SA/Wr 1575/07; z 23.1.2009 r., III SA/Wa 2010/08; 
z 26.3.2009 r., I SA/Gd 903/08; z 22.4.2009 r., I SA/Ol 85/09; z 10.9.2009 r., I SA/Ol 
474/09; z 14.1.2010 r., I SA/Ol 722/09; z 3.6.2009 r., III SA/Po 107/09; z 28.7.2009 r., 
I SA/GL 223/09; wszystkie dostępne w Legalis).

Ważne

Uznanie gruntu i budynku za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oznacza 
opodatkowanie podatkiem od nieruchomości według najwyższych stawek podatku od nieru-
chomości, tj. stawką od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
stawką od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
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Wyjątki w klasyfikacji według kryterium związku z prowadzeniem działalności 
gospodarczej
Zmiana dotyczy drugiej części definicji „gruntów, budynków i budowli związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej” – określenia wyjątków od uznania gruntów, 
budynków i budowli jako związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Określenie wyjątków od uznania gruntów, budynków i budowli jako związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej

do 31.12.2015 r. określa od 1.1.2016 r. określa

art. 1a ust. 1 pkt 3 PodLokU, 
wymieniając:

art. 1a ust. 2a PodLokU, wymieniając:

1) budynki mieszkalne oraz grun-
ty związane z tymi budynkami, 

2) grunty pod jeziorami, zajęte na 
zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych,

3) grunty, budynki i budowle, je-
żeli nie są i nie mogą być wy-
korzystywane do prowadzenia 
działalności gospodarczej ze 
względów technicznych.

1) budynki mieszkalne oraz grunty związane z tymi bu-
dynkami, 

2) grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorni-
ków sztucznych,

3) grunty niezabudowane objęte obszarem rewitaliza-
cji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla 
których miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przezna-
czeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu 
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego;

4) budynki, budowle lub ich części, w odniesieniu do 
których została wydana decyzja ostateczna organu 
nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 
PrBud, lub decyzja ostateczna organu nadzoru gór-
niczego, na podstawie której trwale wyłączono budy-
nek, budowlę lub ich części z użytkowania.

Wyłączenie budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, 
będących w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność 
gospodarczą, jako przedmiotów opodatkowania niekwalifikowanych jako związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, pozostało niezmienione. 

Zmiana w zakresie gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych ma wyłącznie charak-
ter dostosowujący do zmiany wprowadzonej w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b PodLokU.

Budynki mieszkalne będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowa-
dzącego działalność gospodarczą nie stanowią budynków związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości 
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według stawki od budynków mieszkalnych. Jeżeli budynek mieszkalny lub jego część, 
będący w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność 
gospodarczą, jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, wówczas podlega 
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność 
gospodarczą grunty związane z budynkami mieszkalnymi oraz grunty pod wodami 
powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych nie stanowią gruntów związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej. Grunty związane z budynkami mieszkalnymi podlegają opodatkowaniu 
stawką jak dla gruntów pozostałych, natomiast grunty pod wodami powierzchniowymi 
– stawką dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzch-
niowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych.

Problemy ze zdefiniowaniem pojęcia „względy techniczne”
Zmianie uległ ostatni element definicji związany z brakiem możliwości wykorzystywania 
przedmiotu opodatkowania do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów 
technicznych. Względy techniczne nie zostały jednak w PodLokU zdefiniowane, co skut-
kowało pojawieniem się licznego orzecznictwa sądowego. 

Orzecznictwo

Wykładnia użytego w art. 1a ust. 1 pkt 3 PodLokU wyrażenia „nie jest i nie może być wyko-
rzystywany do prowadzenia działalności ze względów technicznych” prowadzi do wniosku, 
że oznacza ona obiektywne przeszkody sprawiające, że przedmioty opodatkowania nie są 
i trwale nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej. Chodzić tu może zatem 
zarówno o takie wady fizyczne budynków i budowli, które uniemożliwiają w sposób stały ko-
rzystanie z nich przez przedsiębiorcę, jak również o inne faktycznie występujące przeszkody. 
Wyłączenie z  zakresu przedmiotów opodatkowania związanych z  prowadzeniem działal-
ności gospodarczej dotyczy zatem sytuacji, gdy przedmiot ten nie jest i – jednocześnie – nie 
może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na zdarze-
nie niezależne od podatnika (wyr. NSA z 5.6.2014 r., II FSK 1626/12 oraz z 9.1.2009 r., II FSK 
1354/07, Legalis).

 

Przejściowe niewykorzystywanie przez podmiot gospodarczy nieruchomości lub jej 
części służącej do wykonywania działalności gospodarczej nie daje więc podstaw 
do tego, by do wymiaru podatku od nieruchomości nie miały zastosowania do tej 
nieruchomości stawki przewidziane dla nieruchomości związanych z działalnością 
gospodarczą. Nieruchomość taka, mimo czasowego jej niewykorzystywania, z różnych 
przyczyn, nie przestaje być nieruchomością związaną z prowadzoną przez dany podmiot 
działalnością gospodarczą (por. wyr. NSA: z 8.4.1997 r., SA/Po 3225/95; z 13.7.1994 r., 
III SA 108/94; z 3.12.1992 r., SA/Kr 1020/92; z 8.4.1997 r., SA/Po 3225/95, wszystkie 
dostępne w Legalis). Poglądy te wyrażono także w orzecznictwie WSA (por. wyr. WSA 
w Lublinie z 19.5.2004 r., I SA/Lu 59/04; wyr. WSA w Białymstoku z 30.5.2006 r., 
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I SA/Bk 95/06; wyr. WSA w Warszawie z 18.4.2007 r., I Sa/Wr 1404/2006; wyr. WSA 
w Lublinie z 11.6.2008 r., I SA/Lu 83/08, wszystkie dostępne w Legalis).

Sformułowanie „grunty, budynki i budowle, które nie są i nie mogą być wykorzystywane 
do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych” od 1.1.2016 r. za-
stąpiono określeniem „budynki, budowle lub ich części, w odniesieniu do których została 
wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 
PrBud lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale 
wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania”. 

Ważne

Od 1.1.2016  r. wyłączenie dotyczy tylko dwóch przedmiotów opodatkowania: budynków 
i budowli, poza wyjątkiem pozostały grunty.

Zgodnie z art. 67 PrBud, jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany 
nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję 
nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie 
terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia. Przepisu 
tego nie stosuje się do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków. Zgodnie 
z przepisami art. 106 PrGeolGórn do projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki 
obiektów budowlanych zakładów górniczych stosuje się przepisy PrBud oraz odpowied-
nio przepisy rozdziału 2 i 5 PrGeolGórn. 

Od 1.1.2016 r. grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub 
innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem:
1) budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja 

ostateczna organu nadzoru budowlanego nakazującą właścicielowi lub zarządcy 
rozbiórkę nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego nie nada-
jącego się do remontu, odbudowy lub wykończenia i uporządkowanie terenu oraz 
określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia; 

2) budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja 
ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budy-
nek, budowle lub ich części z użytkowania. 

1.2.2. Wyłączenia z działalności gospodarczej
Od 1.1.2016 r. w zakresie określenia działalności gospodarczej obowiązuje odniesienie 
do SwobDziałGospU, z wyjątkiem elementów wykluczających wskazanych w art. 1a 
ust. 2 PodLokU.

Katalog wykluczeń z działalności gospodarczej
Do 31.12.2015 r. art. 1a ust. 2 PodLokU wykluczał z działalności gospodarczej: 
1) działalność rolniczą lub leśną; 
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2) wynajem turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na 
obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na 
tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5.

Dodatkowo, od 1.1.2016 r. do tej grupy dołączyła działalność, o której mowa w art. 3 
pkt 4 SwobDziałGospU. Jest to działalność rolników w zakresie sprzedaży, o której 
mowa w art. 20 ust. 1c PDOFizU, czyli sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż 
przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, 
hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzę-
cych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej 
oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych 
przepisów, jeżeli:
1) sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby 
prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej; 

2) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się 
przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów-zlecenia, umów o dzieło 
oraz innych umów o podobnym charakterze; 

3) sprzedaż następuje wyłącznie: 
a) w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone, 
b) na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do pro-

wadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich 
częściach; 

4) prowadzona jest ewidencja sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawiera-
jąca co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przycho-
du, przychód narastająco od początku roku, odrębnie za każdy rok podatkowy.

1.2.3. Wykreślenie gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach 
rolnych
Z art. 1a ust. 3 PodLokU wykreślono grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach 
rolnych. Podobnie z art. 2 ust. 2a PodLokU, wskazującego, jakie grunty nie podlegają 
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, wykreślono grunty zadrzewione i zakrze-
wione na użytkach rolnych. Zmiana ta jest związana ze zmianami wprowadzonymi do 
podatku rolnego i zmianą klasyfikacji gruntów w ewidencji gruntów i budynków.

1.2.4. Zmiany w zakresie wód powierzchniowych stojących
Od 1.1.2016 r. do art. 1a ust. 3 PodLokU, klasyfikującego określone rodzaje gruntów 
do zapisów zawartych w ewidencji gruntów i budynków, do gruntów pod wodami po-
wierzchniowymi płynącymi dodano grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi. 

Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi oznaczone są w ewidencji gruntów 
i budynków symbolem Wp, grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – Ws. Sto-
sownie do zał. nr 6 EwGriBudR do gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi 
zalicza się grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi, wymienione w art. 5 
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ust. 3 pkt 1 PrWod, tj. w ciekach naturalnych, kanałach oraz w źródłach, z których cieki 
biorą początek, znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych 
o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, 
znajdujące się w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących.

Do gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi zalicza się natomiast grunty po-
kryte wodami powierzchniowymi stojącymi, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 PrWod 
(tj. wody znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych 
niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi wodami pły-
nącymi), oraz grunty trwale pokryte wodami znajdującymi się w zagłębieniach terenu 
powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędące stawami oraz niezaliczone do 
nieużytków.

Wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty pod wodami 
powierzchniowymi płynącymi, za wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (do 31.12.2015 r.), a od 1.1.2016 r. za wyjąt-
kiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych.

Ważne

Rada gminy jest zobowiązana do określenia od 1.1.2016 r. stawki podatku od nieruchomo-
ści dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych. Nadanie nowego brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b 
PodLokU pozwala na objęcie określoną stawką wszystkich gruntów pod wodami stojącymi, 
w tym również jezior.

W roku 2015 nie dokonuje się zmiany górnych granic stawek kwotowych podatku od 
nieruchomości dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami po-
wierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (art. 57 ZmSamGminU15). 
Wysokość górnych granic stawek na 2016 r. została ustalona w art. 9 pkt 5 
ZmSamGminU15. Roczna stawka podatku od gruntów pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych nie 
może przekroczyć 4,58 zł od 1 ha powierzchni.

1.2.5. Zmiany dostosowujące do aktualnego nazewnictwa
Od 1.1.2016 r. w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a, art. 3 ust. 2 oraz art. 6 ust. 9 PodLokU zamiast 
określenia „Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa” funkcjonuje terminologia 
„Agencja Nieruchomości Rolnych”. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, utwo-
rzona w październiku 1991 r. na mocy GospNierRolU, została przekształcona w Agencję 
Nieruchomości Rolnych w 2003 r.

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające 
osobowości prawnej, które zawarły umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych w zakresie 
posiadania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa są podatnikami podatku 
od nieruchomości. Jeżeli natomiast grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa nie zostały oddane w posiadanie zależne, podatnikami są jednostki 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Agencja_Nieruchomo%C5%9Bci_Rolnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Agencja_Nieruchomo%C5%9Bci_Rolnych
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organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych. Jednostki organizacyjne Agencji Nieru-
chomości Rolnych są zobowiązane składać deklaracje na podatek od nieruchomości oraz 
wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości w terminie do 31 stycznia i do 
15. dnia każdego następnego miesiąca.

1.2.6. Zmiana zasady opodatkowania garażu wielostanowiskowego 
w budynku mieszkalnym
Zasady opodatkowania współwłaścicieli i współposiadaczy nieruchomości lub obiek-
tów budowlanych zostały uregulowane w art. 3 ust. 4 PodLokU. Jeżeli nieruchomość 
lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch 
lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek 
podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich 
współwłaścicielach lub posiadaczach. Oznacza to, że każdy ze współwłaścicieli jest 
zobowiązany do zapłaty podatku od całej nieruchomości (a nie według swojego udzia-
łu), a zapłacenie podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia z tego 
obowiązku pozostałych. 

Do 31.12.2015 r. zasada solidarnej odpowiedzialności dotyczyła również wyodrębnio-
nych prawnie garaży wielostanowiskowych w budownictwie wielomieszkaniowym, gdy 
istnieje współwłasność wielu podmiotów niepowiązanych ze sobą żadnymi relacjami 
pokrewieństwa lub relacjami prawnymi. Stosowanie zasady odpowiedzialności soli-
darnej i wydawanie decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości od garażu 
wielostanowiskowego kierowanej do wszystkich właścicieli części ułamkowych lokalu 
garażowego powodowało wiele konfliktów między podatnikami a organami podatkowy-
mi oraz orzecznictwo sądowe. 

Orzecznictwo

Lokal garażowy stanowiący współwłasność ułamkową wielu osób należy uznać za odrębny 
od lokali mieszkalnych przedmiot opodatkowania i tym samym nie można w jednej decyzji 
adresowanej do konkretnej osoby opodatkować udziału we własności lokalu garażowego 
(wyr. WSA w Krakowie z 13.3.2013 r., I SA/Kr 1559/12, Legalis).

 

Zmiana zasad opodatkowania współwłasności garażu wielostanowiskowego
Od 1.1.2016 r. obowiązuje nowy dodany do art. 3 – ust. 4a PodLokU. Zgodnie z nim 
zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe nie stosuje się przy 
współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego – garażu wielostano-
wiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot 
własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakre-
sie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności. 
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Rozdział I .  Podatek od nieruchomości

Przykład

Osoba fizyczna A posiada udział wynoszący 1/38 części w lokalu użytkowym – garażu wie-
lostanowiskowym o pow. 1310 m2, co stanowi pow. 34,47 m2 oraz udział w gruncie o pow. 
82,67 m2. Decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości na 2016 r. organ podatko-
wy wydaje wyłącznie na osobę fizyczną A w zakresie opodatkowania 34,47 m2 wg stawki dla 
budynków lub ich części pozostałych oraz 82,67 m2 wg stawki dla gruntów pozostałych.

 

Przepisu art. 6 ust. 11 PodLokU, określającego zasady płatności podatku w przypad-
ku współwłasności (wspólnego posiadania) osób fizycznych oraz osób prawnych, 
jednostek organizacyjnych (w tym spółek) nieposiadających osobowości prawnej, 
nie stosuje się.

Przykład

Osoba fizyczna A posiada udział wynoszący 1/38 części w lokalu użytkowym – garażu wielo-
stanowiskowym o pow. 1310 m2, co stanowi 34,47 m2, oraz udział w gruncie o pow. 82,67 m2. 
Pozostałe udziały w lokalu użytkowym – garażu wielostanowiskowym należą do osób fizycz-
nych i osób prawnych.
Od 2016 r. osoba fizyczna składa informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, 
nie obowiązuje zasada składania deklaracji. Decyzję ustalającą wysokość podatku od nieru-
chomości organ podatkowy wydaje wyłącznie na osobę fizyczną A w zakresie opodatkowania 
34,47 m2 wg stawki dla budynków lub ich części – pozostałe oraz 82,67 m2 wg stawki grunty 
pozostałe.

 

Stawka podatku od nieruchomości dla garaży – odrębna nieruchomość 
Garaże wielostanowiskowe w budynku mieszkalnym oraz garaże wydzielone trwałymi 
ścianami w obrębie tego budynku – jako samodzielne lokale będące odrębnymi nierucho-
mościami, stanowią odrębne przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości, 
przy czym charakter tych nieruchomości jest bez wątpienia niemieszkalny.

Orzecznictwo

W świetle art. 2 ust.1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 PodLokU garaż stanowiący przedmiot odrębnej 
własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu 
podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) 
PodLokU (uchw. NSA z 27.2.2012 r., II FPS 4/11, Legalis).

 

Stawka podatku od nieruchomości dla garaży – element nieruchomości 
wspólnej
Garaż wielostanowiskowy mieszczący się w bryle budynku mieszkalnego, stanowiący 
element nieruchomości wspólnej z określeniem korzystania z poszczególnych miejsc 



15

1. Opis zmian i omówienie ich konsekwencji

w ramach podziału quoad usum, podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla budynku 
mieszkalnego; nie jest on bowiem odrębnym przedmiotem opodatkowania. Stosowanie 
takiej stawki podatku jest właściwe dla takich obiektów budowlanych, których co naj-
mniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana na cele mieszkalne 
(pismo Ministerstwa Finansów, Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych 
w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży w budynkach mieszkal-
nych z 28.1.2010 r., PL/LS/833/5/SIA/10/1, Legalis).

1.2.7. Współwłasność przy odrębnej własności lokali

Odrębna własność lokalu
Nowe brzmienie art. 3 ust. 5 PodLokU umożliwia od 1.1.2016 r. objęcie podatkiem od 
nieruchomości całej powierzchni stanowiącej współwłasność istniejącą w związku 
z odrębną własnością lokali. W stanie prawnym obowiązującym do 31.12.2015 r. lite-
ralne stosowanie art. 3 ust. 5 PodLokU powodowało, że w przypadku wyodrębnienia 
w budynku własności lokali, ciążący na właścicielach lokali obowiązek podatkowy od 
gruntu oraz od części budynku stanowiących współwłasność nie obejmowało całej 
powierzchni gruntu oraz powierzchni użytkowej budynku stanowiącej współwłasność 
(części wspólnej).

Zmiana przepisu polega na doprecyzowaniu, że w przypadku wyodrębnienia własności 
lokali obowiązek podatkowy w zakresie podatku od gruntu oraz od części budynku, 
stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ust. 2 WłLokU, ciąży na wła-
ścicielach lokali w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości.

Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie 
służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Udział właściciela lokalu wyodrębnionego 
w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz 
z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszyst-
kich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Obrazuje to poniższy wzór:

powierzchnia użytkowa lokalu wyodrębnionego
  = wielkość udziału w nieruchomości wspólnej

 powierzchnia użytkowa wszystkich 
 lokali wyodrębnionych

Przykład

Porównanie zasad ustalania wysokości podatku od nieruchomości w 2015 r. i 2016 r.
Osoba prawna A jest właścicielem wyodrębnionego lokalu użytkowego o pow. 500 m2, a oso-
ba prawna B jest właścicielem wyodrębnionego lokalu użytkowego o pow. 1000 m2 w budyn-
ku o  powierzchni 2000 m2. Część wspólna stanowi 500 m2. Budynek posadowiony jest na 
gruncie o pow. 4000 m2.

Ustalenie obowiązku podatkowego w 2015 r.
Osoba A – 500 m2 / 2000 m2 = ¼


