
Rozdział 1. Nieruchomość w prawie cywilnym

1. Własność

Prawo cywilne nie określa pojęcia „własności”. W art. 140 i n. KC, de-
finiuje się to pojęcie przez ustalenie granic własności, zasad wykonywania 
prawa własności i ograniczeń w korzystaniu z tego prawa. Własność bywa 
utożsamiana z mieniem, posiadanym majątkiem. Należy jednak pamiętać, że 
zgodnie z art. 44 KC, mienie obejmuje zarówno własność, jak i inne prawa 
majątkowe; jest więc zbliżone raczej do pojęcia „aktywów”, własność zaś jest 
prawem majątkowym stanowiącym jeden ze składników mienia. Jak podkreślił 
E. Gniewek, ,,Własność to forma prawna korzystania z rzeczy” (tenże, Prawo 
rzeczowe, Warszawa 2002, s. 27). W myśl art. 140 KC, właściciel może, z wy-
łączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie z społeczno-gospodarczym 
przeznaczeniem swego prawa oraz rozporządzać rzeczą. Właściciel może 
wykonywać swoje prawa w granicach wyznaczonych przez ustawy i zasady 
współżycia społecznego. W doktrynie podkreśla się, że własność nie może być 
utożsamiana z majątkiem; jest to (najsilniejsze) prawo majątkowe do rzeczy. 
Własność rzeczy nie oznacza więc samej rzeczy, a jedynie zakres władztwa 
nad nią. Jednak to, że z jednej strony własność jest powszechnie utożsamiana 
z rzeczą, z drugiej zaś – jest prawem majątkowym do rzeczy, rodzi ogromne 
trudności związane ze stosowaniem i prawidłową wykładnią prawa podatko-
wego, szczególnie podatku od towarów i usług (VAT). Do 30.4.2004 r. podatek 
VAT w zasadzie nie obejmował obrotu prawami majątkowymi, stąd częste 
próby wykazania, że przeniesienie własności rozumiane jako zadysponowanie 
prawem majątkowym w ogóle nie podlega temu podatkowi. Przepisy VATU, 
mimo objęcia tym podatkiem w zasadzie wszystkich transakcji zawieranych 
w obrocie gospodarczym, nadal nie dają jasnej odpowiedzi w odniesieniu do 
wielu transakcji zawieranych na rynku nieruchomościami. Zagadnieniom tym 
poświęcono dużo uwagi w dalszych rozdziałach. W ostatnich latach można także 
zaobserwować wzrost liczby sporów dotyczących podatku dochodowego od 
osób fizycznych, których przedmiotem jest ustalenie daty nabycia nieruchomości 
w przypadku współwłasności; czy to jej zniesienia czy dziedziczenia po zmarłym 
współwłaścicielu. Właśnie w tych sporach ujawnia się „dualizm” własności. 
Część składów orzekających uważa bowiem, że w ww. przypadkach dochodzi 
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do nabycia nowej (większej) własności, rozumianej jako „większe władztwo 
na większą niż dotychczas częścią rzeczy”. 

2. Współwłasność

Istota współwłasności została wyrażona w art. 195 KC, zgodnie z którym 
własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Źró-
dłem współwłasności może stać się dziedziczenie, darowizna lub inna umowa, 
np. sprzedaż udziału, a także małżeńska umowa majątkowa lub zasiedzenie 
udziału we własności. Do czasu ustania współwłasności współwłaściciele 
mogą rozporządzać jedynie udziałem we współwłasności, nigdy zaś fizycznie 
określoną częścią rzeczy wspólnej. Każdy współwłaściciel ma bowiem prawo 
do korzystania z całej rzeczy. Przepis art. 195 KC określa istotne cechy współ-
własności, a mianowicie:
1) dotyczy ona rzeczy; 
2) dotyczy zawsze jednej rzeczy, a nie zbioru rzeczy i praw, jak w przypadku 

masy spadkowej czy wspólnego majątku małżonków;
3) jej cechą jest niepodzielność, co oznacza w dużym uproszczeniu, że każdy 

współwłaściciel jest właścicielem całej rzeczy, a nie jej wydzielonej części 
(podział do korzystania nie zmienia tej zasady, określa tylko reguły posia-
dania rzeczy).
Na uwagę zasługuje wyr. WSA w Lublinie z 30.5.2007 r. (I SA/Lu 343/07, 

Legalis), w którym sąd wypowiedział się negatywnie co do koncepcji podziel-
ności rzeczy w przypadku współwłasności: „Udział w prawie własności rzeczy 
wyraża zakres uprawnień współwłaściciela względem rzeczy wspólnej. Wyra-
żony jest ułamkiem. Z tego względu udział we współwłasności jest określany 
mianem idealnej czy myślowej części wspólnego prawa do rzeczy wspólnej. 
Istotne jest zwrócenie uwagi na konieczność wyraźnego odróżnienia prawa 
[do rzeczy – przyp. aut.] od przedmiotu tego prawa [do rzeczy]. Zestawiając 
udział współwłaściciela z własnością całej rzeczy wspólnej, należy stwierdzić, 
że prawo własności całej rzeczy przysługuje niepodzielnie wszystkim współ-
właścicielom. Współwłaściciel nie ma wyłącznego prawa własności do żadnej 
fizycznie wydzielonej części rzeczy. Rzecz będąca przedmiotem współwłas-
ności jako całość oraz każda materialna część tej rzeczy należy niepodzielnie 
do wszystkich współwłaścicieli. Wszystkim współwłaścicielom przysługuje 
wspólne prawo własności zespolone z udziałów współwłaścicieli. W stosunku 
wewnętrznym (między współwłaścicielami) każdy z nich ma prawo do posia-
dania i do korzystania z rzeczy wspólnej zsynchronizowane z takim samym 
uprawnieniem pozostałych współwłaścicieli. Na zewnątrz współwłasność 
przedstawia się jako jedno prawo własności, stanowiące zespolenie udziałów 
we współwłasności […]”. 
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Istota współwłasności jako prawa do całej rzeczy jest bardzo ważna dla oceny 
skutków podatkowych z tym związanych. W wielu wyrokach sądy odnoszą się 
do opisanego wyżej charakteru współwłasności. W wyr. z 8.2.2007 r. (II FSK 
187/06, Legalis), NSA podkreślił, że: „[…] współwłasność jest własnością. 
Jest ona taką własnością rzeczy, która przysługuje niepodzielnie kilku osobom 
(art. 195 KC). Nie jest zatem instytucją samodzielną, lecz stanowi odmianę 
własności, polegającą na tym, że wszyscy współwłaściciele są właścicielami 
całej rzeczy, ale żaden z nich nie jest właścicielem całości. Niepodzielność 
wspólnego prawa własności oznacza, że żaden z współwłaścicieli nie ma fi-
zycznie wydzielonej części rzeczy na swoją wyłączną własność. Zarówno rzecz 
jako całość, jak i każda część rzeczy należy do wszystkich współwłaścicieli”. 
Podobnie istotę współwłasności ujął WSA w Poznaniu: „Każdy ze współwła-
ścicieli jest właścicielem całej rzeczy, ale żaden nie jest właścicielem całości” 
(wyr. WSA w Poznaniu z 18.3.2008 r., I SA/Po 1692/07, CBOSA).

Niestety analiza orzecznictwa odnoszącego się do problematyki współwła-
sności, zwłaszcza w kontekście zniesienia współwłasności oraz działu spadku, 
wskazuje, że sędziowie nie wypracowali jednolitego stanowiska w tej kwestii. 
Przykładowo, w wyr. z 19.5.2016 r. (II FSK 1090/14, Legalis) znalazło się 
stwierdzenie, iż: „Naczelny Sąd Administracyjny w składzie rozpoznającym 
sprawę niniejszą, nie podziela stanowiska zawartego w powołanych przez 
WSA wyrokach NSA z 8.2.2007 r., II FSK 187/06 oraz z 12.10.2011 r., II FSK 
752/10, w kontekście których trzeba wskazać na brak jednolitej linii orzecz-
nictwa w zakresie poruszanej problematyki”. Rozstrzygając spór odnoszący się 
do daty nabycia dziedziczonej rzeczy sąd orzekł, że: „Dział spadku i zniesienie 
wspólności majątku spadkowego jest formą nowego nabycia wtedy, gdy w ich 
wyniku podatnik otrzymuje nieruchomość, której wartość po dokonanym po-
dziale przekracza wartość udziału jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał. 
(…) Mamy wówczas do czynienia z nabyciem, gdyż zwiększa się stan jego 
majątku osobistego”. Sąd stanął więc na stanowisku, że nabycie rzeczy należy 
rozumieć jako nabycie większego władztwa nad rzeczą (więcej na ten temat 
– zob. rozdział 7 pkt 4 i omówienie orzeczeń dotyczących współwłasności).

Współwłasność może przybrać formę współwłasności w częściach ułam-
kowych albo współwłasności łącznej. Ta ostatnia może powstać wyłącznie 
między osobami związanymi określonym stosunkiem osobistym; w razie gdy 
on ustanie, współwłasność łączna traci swój charakter. Współwłasność łączna 
występuje w takich stosunkach, jak wspólność majątkowa małżeńska lub 
współwłasność wspólników spółki niemającej osobowości prawnej, tzn. spółki 
cywilnej, komandytowej i jawnej. Współwłasność łączna charakteryzuje się 
przede wszystkim tym, że ma charakter bezudziałowy. Drugą jej istotną cechą 
jest to, że jej przedmiotem nie jest jedna, konkretna, oznaczona co do tożsamości 
rzecz, lecz obejmuje ona masę majątkową składającą się z wielu rzeczy i praw. 
Przede wszystkim jednak współwłasność łączna ma swoje źródło w stosunku 
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prawnym, z którym jest powiązana i istnieje tylko tak długo, jak długo trwa ten 
stosunek prawny. Współwłasności łącznej nie można znieść inaczej niż poprzez 
zniesienie stosunku prawnego, który ją utworzył. Dopiero kiedy ustaje stosunek 
prawny, z którym się ona wiąże, współwłasność łączna może zamienić się we 
współwłasność ułamkową. 

Wspólność majątkowa małżonków bywa źródłem wątpliwości dotyczących 
rozliczeń podatkowych, zwłaszcza jeśli są związane z działalnością gospodarczą 
obojga małżonków lub jednego z nich. W prawie podatkowym przyjęto bowiem 
podatkową odrębność majątku związanego z działalnością gospodarczą, nawet 
jeśli należy on do obojga małżonków. Odrębność ta dotyczy zarówno środków 
trwałych, jak towarów handlowych kupowanych do majątku wspólnego w ro-
zumieniu prawa rodzinnego, ale wykorzystywanych wyłącznie przez jedno 
z małżonków w działalności gospodarczej.

Współwłasność ułamkowa może dotyczyć jednej rzeczy i nie jest powiąza-
na z żadnym innym stosunkiem prawnym. Każdy ze współwłaścicieli ma wyzna-
czony ułamkiem zakres praw i obowiązków związanych z konkretną rzeczą. Jak 
wyżej podkreślono, nie oznacza to, że każdy z nich ma tylko „kawałek” rzeczy; 
wyrażony ułamkiem udział determinuje jedynie zakres uprawnień i obowiąz-
ków współwłaściciela wobec rzeczy wspólnej, ale nie zawęża jego własności 
do fragmentu rzeczy. Niezależnie od niepodzielności własności wyrażonej 
w art. 195 KC, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem 
bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 KC). Nabywca udziału staje 
się właścicielem całej rzeczy, z odpowiednim zakresem praw i obowiązków, 
który jest wyznaczony wielkością nabytego udziału. Nie może natomiast roz-
porządzać wspólną rzeczą ani dokonywać innych czynności przekraczających 
zakres zwykłego zarządu (np. co do wynajęcia lub wydzierżawienia) bez zgody 
wszystkich współwłaścicieli. W przypadku dokonania takiej czynności, jest ona 
bezskuteczna do chwili potwierdzenia jej przez pozostałych współwłaścicieli. 

Jak zauważono wyżej, określony ułamkiem udział determinuje jedynie za-
kres uprawnień współwłaściciela, nie jest natomiast wyznacznikiem posiadania 
na własność określonego fragmentu rzeczy. Współwłaściciele w 3/4 i w 1/4 
mają dokładnie takie samo prawo do całej rzeczy. Cechą charakterystyczną dla 
współwłasności jest bowiem jej niepodzielność; prawo własności całej rzeczy 
przysługuje niepodzielnie wszystkim współwłaścicielom. 

Przeniesienie udziału na inną osobę oznacza więc, że przedmiotem czynności 
jest rozporządzenie swoimi uprawnieniami (własnością) do całej rzeczy. Zbycie 
udziału jest więc przeniesieniem własności do całej rzeczy. Dlatego czynność 
prawna, której przedmiotem jest zbycie udziału w rzeczy, została uregulowana 
w Księdze drugiej Kodeksu cywilnego regulującego kwestie własności, a nie 
w Księdze trzeciej poświęconej zobowiązaniom. Zbycie udziału w rzeczy 
podlega tym samym regułom co zbycie całej rzeczy, jest bowiem z tym toż-
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same. Zbycie udziału jest przeniesieniem własności w części przysługującej 
współwłaścicielowi.

Jeżeli nabywcą udziału jest jeden ze współwłaścicieli, zwiększa się jego 
wpływ na władanie rzeczą – w myśl zasady wyrażonej w art. 201 KC, że do 
czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości 
współwłaścicieli. Nie nabywa on jednak większej części rzeczy ani tym bardziej 
nie nabywa „nowego” udziału. Trudno także uznać, że nabył samoistne prawo 
majątkowe. Udział w rzeczy ma wymierną wartość, jednak nabycie udziału 
w tej rzeczy należy kwalifikować jako nabycie rzeczy (prawa własności), nie 
zaś nabycie nowego prawa majątkowego. Jest to bardzo istotne przy określaniu 
daty nabycia rzeczy – zwłaszcza dla podatku dochodowego od osób fizycznych, 
którego normy uzależniają opodatkowanie przychodu ze sprzedaży rzeczy od 
daty jej nabycia. Niestety, w  praktyce powszechnie przyjęto, że każdorazowe 
nabycie udziału (ponad dotychczas przysługujący) jest traktowane dla potrzeb 
podatkowych, jak nowe nabycie rzeczy. Teza ta jest także akceptowana w orzecz-
nictwie; wskazuje się, że pojęcie „nabycia rzeczy” w kontekście nabycia udziału 
oznacza po prostu każde zwiększenie aktywów majątku podatnika (np. przy-
wołany wyżej wyr. NSA z 19.5.2016 r., II FSK 1090/14). W ocenie autorki ten 
ostatni pogląd jest błędny (więcej o tym – zob.  rozdział 7).

2.1. Współwłasność przymusowa

Obok współwłasności ułamkowej występuje tzw. ułamkowa współwłasność 
przymusowa, o której mowa w art. 3 WłLokU. Do jej powstania dochodzi 
po sprzedaży pierwszego wyodrębnionego lokalu. Oznacza ona, że każdemu 
właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo 
związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności 
nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Nie można 
także zbyć udziału w nieruchomości wspólnej bez jednoczesnego zbycia lokalu. 
Właśnie z powodu tej niemożności zniesienia współwłasności, w doktrynie bywa 
ona nazywana współwłasnością przymusową. Współwłasność nieruchomości 
wspólnej wynikająca przepisów WłLokU obejmuje grunt oraz części budynku 
i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nie jest to 
więc współwłasność budynku. Jej przedmiotem są bowiem takie „fragmenty” 
budynku, które służą wszystkim właścicielom lokali. Taka konstrukcja prawna 
współwłasności przymusowej jest źródłem wielu trudności w rozliczeniach po-
datkowych zarówno właścicieli lokali, jak i wspólnot mieszkaniowych. Sprawę 
współwłasności dodatkowo komplikuje status wspólnoty mieszkaniowej. Nie 
ma ona osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną i sądową. Ma także prawo 
do posiadania własnego majątku odrębnego od majątków właścicieli lokali, co 
zostało uznane przez Sąd Najwyższy w uchwale, której nadano rangę zasady 
prawnej [por. uchw. SN(7) z 21.12.2007 r., III CZP 65/07, OSNC 2008, Nr 7–8, 
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poz. 69]. W skład tego majątku mogą jednak wejść jedynie prawa i obowiązki 
związane z gospodarowaniem nieruchomością wspólną, a także własność nie-
ruchomości nabytej za zgodą właścicieli (art. 22 ust. 3 pkt 6a WłLokU). Sąd 
Najwyższy w tej uchwale podkreślił, że majątek wspólnoty mieszkaniowej 
stanowi jej własny majątek. Nie zmienia tego przepis art. 12 ust. 2 WłLokU, 
w myśl którego pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej, w części 
przekraczającej wydatki związane z jej utrzymaniem, przypadają właścicielom 
lokali stosownie do wielkości ich udziałów. 

Konstrukcja ta tworzy ogromne problemy związane ze skutkami podatko-
wymi czynności dotyczących nieruchomości wspólnej. Wspólnota gospodaru-
jąca nieruchomością wspólną (fragmentami budynku, gruntem i urządzeniami 
np. placem, gablotami reklamowymi) uzyskuje dochody z własnego majątku, 
co podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych. Jednak w przypadku 
sprzedaży lokalu przez jego właściciela dochodzi także do zbycia udziału w nie-
ruchomości wspólnej, tj. w majątku wspólnoty (wynika to z art. 3 ust. 1 zd. 1 
WłLokU), co podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (organy 
podatkowe uznają nawet, że wartość udziału ma odrębną od lokalu wartość 
rynkową). Prowadzić to może do wniosku, że przedmiotem sprzedaży jest lokal 
oraz część majątku wspólnoty. Nie jest to jednak prawdą; właściciel lokalu 
ma uprawnienia i obowiązki związane z nieruchomością wspólną, jednak jej 
właścicielem jest wspólnota rozumiana jako odrębna jednostka organizacyjna 
posiadająca zdolność prawną i sądową. Wspólnota mieszkaniowa, dzięki tej 
prawnej odrębności, może wchodzić w relacje cywilnoprawne z właścicielami 
lokali i stać się z tego tytułu podatnikiem podatku VAT (może np. wynająć mu 
część nieruchomości wspólnej, lub ustanowić na jego rzecz służebność ogród-
ka przydomowego, przede wszystkim jednak dokonuje na rzecz właścicieli 
lokali odsprzedaży tzw. mediów). Odrębność majątku wspólnoty od majątku 
właścicieli lokali bywa także źródłem wątpliwości dotyczących rozliczeń 
remontów budynku i jego amortyzacji (o tym więcej w rozdziale 6). Wspól-
nota gruntowa uregulowana jest ustawą z 29.6.1963 r. o zagospodarowaniu 
wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 703). Jest to szczególny rodzaj 
współwłasności, zbliżony do współwłasności skodyfikowanej w KC, ale ma-
jącej inny charakter. Do wspólnoty gruntowej należą nieruchomości objęte 
decyzją administracyjną ustalającą taką przynależność. Wspólnotę gruntową 
tworzą osoby fizyczne i osoby prawne, w wysokości udziałów ustalonych przez 
rządowy organ administracji ogólnej, na gruntach objętych wykazem sporzą-
dzonym przez ten organ. Dla gruntów tych nie prowadzi się ksiąg wieczystych. 
Na podstawie przepisów ZagospWspGrU tworzy się spółkę do sprawowania 
zarządu nad wspólnotą. Spółka ta ma osobowość prawną i powołana zostaje 
w drodze uchwały powziętej większością głosów uprawnionych do udziału we 
wspólnocie. Każdy uprawniony do udziału jest członkiem spółki.
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2.2. Współwłasność rzeczy a współwłasność spadku

W myśl art. 922 § 1 KC, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego prze-
chodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Przepis ten ustanawia 
ogólną regułę dziedziczenia poprzez określenie spadkobiercy („jedna lub kilka 
osób”), sposobu dziedziczenia (stosownie do przepisów Księgi czwartej KC) 
oraz pojęcia „spadku” („ogół praw i obowiązków majątkowych”). Od chwili 
śmierci prawa i obowiązki, których podmiotem był zmarły stają się wyodręb-
nioną masą majątkową, w której aż do dokonania działu spadku spadkobiercy 
uczestniczą na zasadach zbliżonych do współwłasności w częściach ułamkowych 
(art. 1035 KC). Nie można jednak stwierdzić, że wspólny majątek spadkowy 
jest tożsamy ze współwłasnością rzeczy w rozumieniu art. 195 KC. Jak podkre-
ślono wyżej, przedmiotem współwłasności może być tylko jedna, oznaczona 
co do tożsamości rzecz, a nie zbiór rzeczy, rzecz zbiorowa albo mienie. Jak 
zauważa S. Rudnicki: „Jeżeli mówimy o współwłasności majątku spadkowego, 
to jest to przenośnia – w rzeczywistości wspólność ta oznacza, że każda rzecz 
wchodząca w skład spadku jest przedmiotem współwłasności spadkobierców 
dopóty, dopóki nie zostanie przeprowadzony dział spadku” (S. Rudnicki, Wła-
sność nieruchomości, Lex/el. 2008). W innym miejscu ten sam autor zauważa, 
że: „W tych wszystkich wypadkach, w których przedmiotem wspólnego prawa 
jest określona masa majątkowa, mamy do czynienia ze wspólnością mienia 
(spadku, majątku wspólnego małżonków), do której przepisy o współwłasności 
mają zastosowanie w drodze analogii” (S. Rudnicki, w: G. Bieniek, S. Rudnicki, 
Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2006, s. 821).

Wspólność majątku spadkowego wiąże się z odpowiedzialnością spadko-
bierców za długi zmarłego. Tego rodzaju wspólna odpowiedzialność za cudze 
długi nie wystąpi w przypadku współwłasności rzeczy. Zgodnie z art. 1034 
§ 1 i 2 KC, spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spad-
kowe – aż do działu spadku, a od chwili działu spadku – odpowiadają za te 
długi odpowiednio do wielkości udziałów. Udział w spadku określa się według 
ułamka przypadającego spadkobiercy w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia 
spadku. Na zakres odpowiedzialności spadkobiercy w takim wypadku nie ma 
wpływu wartość rzeczywiście otrzymanej schedy spadkowej (zob. wyr. NSA 
z 23.11.2001 r., SA/Rz 329/00, Legalis).

Inaczej niż w przypadku współwłasności rzeczy kształtuje się możliwość 
rozporządzania udziałem w rzeczach należących do spadku. Spadkobierca może 
zbyć udział w przedmiocie należącym do spadku wyłącznie za zgodą pozostałych 
spadkobierców. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobier-
ców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia 
przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku 
(art. 1036 KC). Ponadto do wspólności majątku spadkowego nie ma zastosowa-
nia art. 197 KC, w myśl którego domniemywa się, że udziały współwłaścicieli 
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są równe. W przypadku masy spadkowej udziały w niej ustala się według zasad 
określonych w Księdze czwartej KC. Jak podkreśla E. Skowrońska-Bocian: „Nie 
można mówić o współwłasności, gdyż ta forma prawna odnosi się jedynie do 
rzeczy. Tymczasem w skład spadku wchodzą także inne prawa niż rzeczowe, 
a ponadto obowiązki. Przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych 
zatem mogą być stosowane do współspadkobierców jedynie odpowiednio 
i tak stanowi art. 1035 KC. Artykuł 1035 odsyła do odpowiedniego stosowa-
nia przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych, z modyfikacjami 
wynikającymi z Tytułu VIII Księgi czwartej Kodeksu cywilnego, zarówno gdy 
chodzi o wspólność majątku spadkowego, jak i dział spadku. Oznacza to, że 
art. 196 i n. mają zastosowanie jedynie, gdy nie pozostają w sprzeczności ze 
swoistymi cechami wspólności spadku, a ponadto jeżeli nie istnieją odrębne 
uregulowania w prawie spadkowym” (E. Skowrońska-Bocian, Komentarz do 
Kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, Lex/el. 2009).

Odróżnienie masy spadkowej rozumianej jako zbiór rzeczy, praw i obo-
wiązków od współwłasności poszczególnych rzeczy jest niezwykle istotne przy 
określaniu zakresu zwolnienia od podatku od spadków i darowizn wynikającego 
z art. 4a PSpDarU. Z orzecznictwa w sprawach stosowania tego zwolnienia 
wynika bowiem wyraźnie, że sądy nie widzą różnicy między tymi pojęciami 
(więcej o tym zagadnieniu – zob. rozdział 9 i orzecznictwo tam przywołane). 

2.3. Współwłasność rzeczy a wspólny majątek małżonków

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy usta-
wy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), obejmująca przedmioty 
majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez 
jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspól-
nością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków (art. 31 
§ 1 KRO. Jest to wspólność łączna, bezudziałowa, której źródłem jest stosunek 
rodzinnoprawny. Małżonkowie mogą tę ustawową wspólność zmodyfikować: 
rozszerzyć, ograniczyć albo znieść. Może to nastąpić wskutek orzeczenia sądu 
lub z mocy prawa, np. wskutek ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków 
(art. 52 § 1 i art. 53 § 1 KRO). W efekcie zniesienia (ustania) wspólności bez-
udziałowej do wspólnego majątku małżonków stosuje się odpowiednio przepisy 
o wspólności majątku spadkowego (art. 46 KRO). Podobnie jak w przypadku 
spadkobrania jest to wspólność określonej masy majątkowej, do której należą 
rzeczy ruchome, nieruchomości, prawa spółdzielcze oraz prawa majątkowe. 
Do wspólnego majątku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności 
w częściach ułamkowych. Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa, że przy 
zmianie systemu „bezudziałowego” na „udziałowy” przyjmuje się, że udziały 
w majątku małżonków są równe, chyba że zostanie ustalona inna proporcja 
tych udziałów (art. 43 § 1 i 2 KRO). Od chwili ustania wspólności ustawowej 
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do majątku, który był nią objęty, stosuje się także art. 45 § 1 KRO, zgodnie 
z którym przy rozliczeniu:
1) każde z małżonków powinno zwrócić wydatki i nakłady poczynione z mająt-

ku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów 
koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód;

2) możliwe jest także żądanie zwrotu wydatków i nakładów, na rzecz tego 
małżonka, który poczynił je ze swojego majątku osobistego na majątek 
wspólny.
Z przytoczonych przepisów wynika, że zniesienie wspólności ustawo-

wej majątku małżonków i towarzyszący temu system wzajemnych rozliczeń 
prowadzi do powstania wspólnego majątku „udziałowego”, do którego sto-
suje się przepisy o wspólności majątku spadkowego. Małżonkowie stają się 
współwłaścicielami rzeczy wchodzących w skład ich wspólnego majątku – ale 
z pewnymi ograniczeniami. Jedno z tych ograniczeń określa art. 1036 KC 
(do którego odsyła art. 46 KRO). Przepis ten uzależnia możliwość rozporzą-
dzenia udziałem we wspólnej rzeczy od zgody pozostałych współwłaścicieli 
(spadkobierców). W braku zgody rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, 
o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące pozostałym spadkobiercom. Od-
powiednie stosowanie tego przepisu do małżonków oznacza, że nie mogą oni 
korzystać ze swobody rozporządzania udziałem jaką daje art. 198 KC, zgodnie 
z którym zgoda pozostałych współwłaścicieli nie jest potrzebna. W przypadku 
małżonków jest to niemożliwe. 

Wspólny majątek małżonków jest rodzinnoprawną odmianą współwła-
sności każdej rzeczy należącej do masy majątkowej. Jak zauważył SN w post. 
z 1.4.1998 r. (I CKU 121/97, MoP 2004, Nr 6, s. 277): „Między małżonkami po 
ustaniu wspólności ustawowej istnieje szczególny rodzaj wspólnoty, do której 
stosuje się – z pewnymi ograniczeniami – przepisy o współwłasności ułam-
kowej. Wspólnoty tej nie można jednak zakwalifikować jako współwłasności 
ułamkowej, gdyż posiada ona taki zespół cech, który nie mieści się w ramach 
tej współwłasności”. Pogląd wyrażony przez SN bywa jednak podważany w li-
teraturze przedmiotu (zob. np. krytyczną glosę W. Sługiewicza, PS 2000, Nr 3, 
s. 92). Podnosi się głównie argument, że prawo polskie zna tylko dwa rodzaje 
współwłasności: współwłasność w częściach ułamkowych, do której stosuje się 
przepisy art. 197 i n. KC, oraz współwłasność łączną, którą regulują przepisy 
dotyczące stosunków, z których ona wynika. Jeżeli więc zostanie zniesiona 
współwłasność łączna, to musi ona zmienić się w ułamkową, nawet jeśli jest 
ona modyfikowana przez przepisy dotyczące spadku lub prawa rodzinnego. 
Warto jednak podkreślić, że jest to wówczas współwłasność każdej rzeczy 
wchodzącej w skład wspólnego majątku. Z tego też powodu podnosi się, że 
umowa majątkowa małżeńska nie jest umową przenoszącą własność poszcze-
gólnych rzeczy, a małżonkowie nie zbywają na swoją rzecz poszczególnych 
składników majątku (zob. wyr. NSA z 25.2.2014 r., II FSK 211/12, Legalis). 
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W rozdziale poświęconym umowie sprzedaży zostaną omówione skutki 
podatkowe takich zdarzeń jak: zniesienie współwłasności, zbycie udziału, po-
dział majątku małżonków i dział spadku. Z analizy orzecznictwa w sprawach 
podatkowych wynika, że są one oceniane zarówno pod względem przychodu 
(dochodu) ze zbycia rzeczy, jak i ustalenia daty nabycia poszczególnych rzeczy. 
Zbycie udziału i zniesienie współwłasności rodzi także spory i wątpliwości 
w zakresie opodatkowania podatkiem VAT. 

Jak wspomniano wyżej, wspólny majątek małżonków może być wykorzy-
stany przez jedno z nich do prowadzenia działalności gospodarczej jako towar 
lub jako środek trwały. Takie wykorzystanie składników wspólnego majątku 
powinno być poprzedzone wnikliwą analizą możliwych do wystąpienia skutków 
podatkowych. Zagadnienie to nie jest bowiem postrzegane jednolicie przez 
sądy, a przepisy podatkowe nie regulują wszystkich związanych z tym kwestii.

3. Rzeczy

Definicja rzeczy zawarta została w art. 45 KC. Rzeczami są wyłącznie 
przedmioty materialne, na tyle wyodrębnione, że mogą stanowić przedmiot 
obrotu. Do rzeczy doktryna zaliczyła także pieniądze nie w znaczeniu material-
nym (chociaż pojedyncze banknoty są rzeczami), ale w znaczeniu wartości, jaką 
przyznało im państwo przez ustanowienie ich środkami płatniczymi. Rzeczy 
można podzielić w zależności od przyjętego kryterium na: ruchome i nieru-
chome, oznaczone co do tożsamości i co do gatunku, podzielne i niepodzielne. 
Dla stosowania przepisów prawa podatkowego podziały te są przydatne; prawo 
podatkowe odnosi się do nich, jednak nie definiuje tych pojęć. 

W obrocie występują także zespoły majątkowe, na które składają się zarówno 
rzeczy, jak i prawa, np. przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne, masa spadkowa. 
Rozporządzenie takim zespołem musi być jednak wykonywane z zastrzeżeniem 
określonych warunków prawnych (Lex Polonica). 

Przeciwieństwem rzeczy są prawa. Jednak, jak już zauważono wyżej, 
własność będąca prawem majątkowym jest postrzegana w prawie podatkowym 
przez pryzmat rzeczy i z nią jest utożsamiana. Udział we własności rzeczy 
został pierwotnie przez orzecznictwo zaliczony do praw majątkowych, do 
których stosuje się inne reguły niż do rzeczy (dotyczy to przede wszystkim 
opodatkowania sprzedaży). Pogląd ten stopniowo ewoluował i obecnie uznaje 
się, że sprzedaż udziału w rzeczy jest tożsama (podatkowo) ze sprzedażą rzeczy. 

4. Rzeczy ruchome i nieruchomości

Kodeks cywilny nie definiuje rzeczy ruchomej. Najogólniej biorąc, są to 
rzeczy, które nie są nieruchomościami. 
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Definicję nieruchomości zawiera art. 46 § 1 KC. Zgodnie z nim, nierucho-
mość to część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności 
(nieruchomości gruntowe), jak również budynki trwale z gruntem związane 
(nieruchomości budynkowe) lub część takich budynków (nieruchomości 
lokalowe), o ile na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu 
przedmiot własności. 

Rzeczy ruchome złączone z nieruchomością w taki sposób, że stają się jej 
częścią składową tracą swój dotychczasowy „ruchomy” charakter. Wynika to 
pośrednio z art. 191 KC, zgodnie z którym własność nieruchomości rozciąga 
się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, 
że stała się jej częścią składową. Przepis ten nie dotyczy co prawda charakteru 
przyłączanej rzeczy, a jedynie reguluje kwestie jej własności, jednak może 
być posiłkowo stosowany także do oceny, czy nadal jest to rzecz ruchoma. 
Dla rynku nieruchomości jest to kwestia dość istotna, z uwagi na specyficzne 
zasady opodatkowania, szczególnie podatkiem VAT. W praktyce dość często 
pojawiają się trudności w ocenie, czy rzeczy ruchome, np. chodnikowe płyty 
betonowe, położone bezpośrednio na gruncie należy oceniać jako rzecz ruchomą 
czy nieruchomą. W ocenie autorki, zespolenie płyt ze sobą i z gruntem w celu 
utworzenia chodnika, parkingu lub podjazdu oznacza, że mamy do czynienia 
z budowlą trwale związaną z gruntem; należy ją więc uznać za część składową 
nieruchomości (więcej o tym zagadnieniu – zob. rozdział 7). Po odłączeniu od 
gruntu płyty przestają w ogóle być budowlą, tracą swój „budowlany” charakter, 
stając się rzeczami ruchomymi.

5. Nieruchomość gruntowa

Jak wynika z treści art. 46 § 1 KC nieruchomość gruntowa to część po-
wierzchni ziemskiej, wyodrębniona granicami lub w inny, dostatecznie wyraźny 
sposób oddzielona od nieruchomości sąsiednich. Ścisłe geodezyjne oznaczenie 
granic na mapie jest warunkiem wpisu nieruchomości do księgi wieczystej. 
Zgodnie z regułą: „jedna księga wieczysta, jedna nieruchomość” każda nie-
ruchomość, dla której jest ustanowiona księga, jest odrębnym, samoistnym 
przedmiotem obrotu. W przypadku istnienia dwu nieruchomości graniczących 
ze sobą i stanowiących jedną całość gospodarczą, gdy jedna z nich należy 
do majątku wspólnego małżonków, a druga do majątku osobistego jednego 
z nich – zawsze są one odrębnymi przedmiotami własności, ze wszystkimi 
tego konsekwencjami. Podobnie jest z przylegającymi do siebie działkami 
ewidencyjnymi, dla których są założone odrębne księgi wieczyste. Warto jednak 
w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że dla potrzeb rozliczenia podatku VAT 
każda działka ewidencyjna wchodząca w skład nieruchomości objętej jedną 
księgą wieczystą jest traktowana jak osobny przedmiot transakcji, w związku 
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z czym zbycie każdej działki może zostać opodatkowane w odmienny sposób 
(ze zwolnieniem od podatku, z zastosowaniem stawki 8% i 23% VAT). 

6. Części składowe gruntu

Jedną z podstawowych zasad prawa rzeczowego jest uregulowana w art. 48 KC 
reguła superficies solo cedit, zgodnie z którą budynki, ich części i inne urządze-
nia trwale związane z gruntem są częścią składową nieruchomości gruntowej 
i jako takie nie mogą być przedmiotem odrębnej własności (art. 47 § 1 KC). 
Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone 
bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej 
zmiany przedmiotu odłączonego. Częścią składową gruntu są więc wszyst-
kie budynki, urządzenia i rośliny trwale związane z gruntem, natomiast inne 
urządzenia, budynki i budowle niezwiązane trwale z gruntem (baraki, garaże 
blaszane, kioski) mogą stanowić własność innej osoby niż właściciel gruntu.

Jeżeli przepis szczególny (np. art. 235 KC) nie stanowi inaczej, to każdy 
budynek wzniesiony na gruncie należy do właściciela gruntu, nawet jeśli 
wybudował go ktoś inny. Wybudowanie budynku przez np. dzierżawcę rodzi 
roszczenie o zwrot poniesionych wydatków (nakładów). Nie można jednak 
uznać, że właścicielem budynku jest dzierżawca. Nie można także stwierdzić, 
że jest on właścicielem nakładów. Ta generalna zasada jest jednak podważana 
przez organy podatkowe i przez niektóre składy orzekające sądów administracyj-
nych (omówienie orzecznictwa w tej sprawie – zob. rozdział 11). Przykładowo, 
jeżeli dochodzi do rozliczenia nakładów z dzierżawcą, stawiana jest teza, że 
dzierżawca jest właścicielem ekonomicznym budynku i ma prawo sprzedać ten 
obiekt właścicielowi. Spór dotyczy w zasadzie tylko tego, czy taka transakcja 
jest sprzedażą prawa (dla podatku VAT – świadczeniem usług), czy sprzedażą 
budynku (w podatku VAT – dostawą towaru). Natomiast w podatku dochodo-
wym taka transakcja jest oceniana jako zbycie środka trwałego dzierżawcy na 
rzecz właściciela gruntu. Obiekty budowlane wybudowane na cudzym gruncie 
są bowiem zaliczane przez prawo podatkowe do majątku inwestora.

Podobnie jest w przypadku, gdy dzierżawca kupuje dzierżawiony grunt, na 
którym wybudował obiekt budowlany. Organy podatkowe stoją wówczas na 
stanowisku, że przedmiotem zbycia jest wyłącznie grunt. Podobne stanowisko 
można spotkać także w orzecznictwie sądów administracyjnych. Teza ta ma 
swoje źródło w przepisach:
1) o podatkach dochodowych, które pozwalają obiekty wybudowane na cudzym 

gruncie amortyzować jak własne;
2) o podatku VAT, które odnoszą się do faktycznego władania towarami (w tym 

wypadku budynkiem wybudowanym przez dzierżawcę).



136. Części składowe gruntu

Kwestie te zostaną szczegółowo omówione w dalszej części książki (po-
datkowe skutki rozliczenia nakładów omówione są w rozdziale 11 pkt 3.13; 
opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży zabudowanego gruntu – w rozdzia-
le 7 pkt 3).

Z zasady superficies solo cedit wynika zakaz umownego wyodrębniania 
własności budynku od własności gruntu. 

O częściach składowych mowa jest także w przepisach WłLokU. Defi-
niuje się tam lokal mieszkalny, jako wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie 
budynku izbę lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz 
z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszka-
niowych (art. 2 ust. 2 zd. 1 WłLokU). Do lokalu mogą przynależeć, jako jego 
części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie 
przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza 
budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, 
strych, komórka, garaż (pomieszczenia przynależne) (art. 2 ust. 4 WłLokU). 
Na tle „przynależności” garażu do lokalu zapadło wiele wyroków SN oraz NSA, 
które dotyczyły zastosowania odpowiedniej stawki podatku VAT (pełniejsze 
omówienie tych zagadnień znajduje się w rozdz. 7 pkt 3. 

Kodeks cywilny za części składowe nieruchomości uważa także prawa 
związane z jej własnością. 

Od części składowych należy odróżnić przynależności. Zgodnie z art. 51 
§ 1 KC, przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej 
rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią 
w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi, np. klucze od budynku. 

6.1. Urządzenia przesyłowe

Do 2.8.2008 r. obowiązywał przepis art. 49 KC, zgodnie z którym urzą-
dzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu 
elektrycznego oraz inne urządzenia podobne nie należały do części składowych 
gruntu lub budynku, jeżeli wchodziły w skład przedsiębiorstwa lub zakładu 
(np. kanalizacja, wodociągowa sieć miejska). Dnia 3.8.2008 r. przepis ten został 
znowelizowany ustawą z 30.5.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731). Z obecnego brzmienia art. 49 
§ 1 KC wynika, że urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania 
płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą 
do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. 
Przepis ten nie rozstrzyga jednak kwestii własności. Z treści art. 49 § 2 KC 
wynika bowiem, że osoba, która poniosła koszty budowy tych urządzeń i jest 
ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia 
do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba 
że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności 
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tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca. Oznacza to, że samo przyłą-
czenie do sieci (do przedsiębiorstwa) nie wiąże się automatycznie z przejściem 
własności. Jedynym skutkiem jest to, że po przyłączeniu urządzenia przestają 
być częścią składową gruntu. Rozstrzygnięcie, kto jest właścicielem tych urzą-
dzeń ma znaczenie dla rozliczenia podatku od nieruchomości; wskaże także, 
kto ma prawo dokonywać amortyzacji urządzeń. Z punktu widzenia obciążeń 
podatkowych istotne znaczenie mają także rozliczenia między stronami:
1) dotyczące korzystania z urządzeń albo z gruntu, w tym wypłaty odszko-

dowania lub zadośćuczynienia (opodatkowanie podatkiem dochodowym 
otrzymanego czynszu, opodatkowanie podatkiem VAT usługi polegającej 
na korzystaniu z gruntu, zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanego 
odszkodowania);

2) z tytułu sprzedaży lub darowizny gruntu lub urządzeń (opodatkowanie po-
datkiem dochodowym, VAT lub podatkiem od czynności cywilnoprawnych);

3) związane z budową tych urządzeń (zaliczenie wydatków do kosztów uzy-
skania przychodów, przychody z otrzymania tych urządzeń nieodpłatnie, 
prawo do rozliczenia podatku naliczonego).
Kwestie te zostaną omówione w rozdziałach poświęconych umowie sprze-

daży i umowie najmu (zob. rozdziały 7 i 11).

7. Pożytki z rzeczy

Właściciel ma prawo pobierać pożytki z rzeczy. Prawo cywilne posługuje 
się pojęciem pożytków rzeczy naturalnych i cywilnych. Zgodnie z art. 53 KC, 
pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części skła-
dowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód 
z rzeczy, a pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na 
podstawie stosunku prawnego. 

Pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody (np. owoce, przychówek 
zwierząt hodowlanych), jak również inne odłączne od rzeczy części składowe 
(np. piasek pobrany z nieruchomości). Pobieranie pożytków naturalnych na 
ogół nie zmniejsza wartości rzeczy. Jeżeli jednak tak się stanie (np. pobranie 
zbyt dużej ilości piasku zmniejsza wartość nieruchomości), stanowi to stratę 
poniesioną przez poszkodowanego. 

Do pożytków cywilnych należy zaliczyć np. czynsz z najmu lub dzierżawy, 
odsetki od środków zdeponowanych na rachunku bankowym. Zdarzenia albo 
działania, które stają się źródłem pożytków cywilnych podlegają opodatkowaniu. 
Przychody z najmu lub dzierżawy są opodatkowane podatkiem dochodowym. 
W sprawie formy opodatkowania przychodu z najmu lokali wielokrotnie wypo-
wiadały się sądy administracyjne. Niestety nie dopracowano się jednolitego sta-
nowiska w tej sprawie. Spory dotyczą bowiem zaliczenia pożytków do jednego 
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z dwóch źródeł przychodów wymienionych w art. 10 PDOFizU: przychodów 
z najmu (dzierżawy) albo przychodów z działalności gospodarczej. Zasady 
opodatkowania przychodów i obrotów z najmu zostały bardzo szczegółowo 
omówione w rozdziale 11. 

Uprawnionemu do pobierania pożytków przypadają pożytki naturalne, 
które zostały odłączone od rzeczy w czasie trwania jego uprawnienia, a pożytki 
cywilne – w stosunku do czasu trwania tego uprawnienia. Jeżeli uprawniony 
do pobierania pożytków poczynił nakłady w celu uzyskania pożytków, które 
przypadły innej osobie, należy mu się od niej wynagrodzenie za te nakłady. 
Wynagrodzenie nie może być większe niż wartość pożytków. Rozliczenia 
z tytułu poniesionych nakładów należą do zagadnień budzących spory z orga-
nami podatkowymi. Kwestie te zostaną omówione w rozdziale poświęconym 
umowie najmu (zob. rozdział 11), ale już w tym miejscu warto zwrócić uwagę, 
że w rozstrzygnięciach sądowych dominuje pogląd, że otrzymanie wynagro-
dzenia za poniesione nakłady jest de facto wynagrodzeniem za wyświadczone 
przez najemcę (dzierżawcę) usługi na rzecz właściciela. Trudno jednak znaleźć 
uzasadnienie dla tej koncepcji, zastępuje je powszechne przekonanie o słusz-
ności tej tezy.

8. Nieruchomości rolne

Jednym z rodzajów nieruchomości gruntowych są nieruchomości rolne. 
Zgodnie z art. 461 KC, nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są 
nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działal-
ności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie 
wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Pojęcia „nieruchomość 
rolna” i „grunt rolny” są w tym przepisie traktowane jako synonimy. Wyróżni-
kiem nieruchomości rolnych z ogółu nieruchomości gruntowych jest kryterium 
przeznaczenia. Oznacza to możliwość wykorzystywania pewnych rodzajów 
gruntów do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie pro-
dukcji roślinnej i zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. 
W konsekwencji, w rozumieniu analizowanego przepisu, gruntami rolnymi są 
nie tylko te grunty, które są wykorzystywane do produkcji rolnej, lecz także 
grunty, które mogą być do takiej produkcji wykorzystane. Przy kwalifikacji 
gruntu jako rolnego, stosownie do art. 461 KC, nie ma prawnego znaczenia wpis 
w ewidencji gruntów (zob. wyr. NSA z 24.7.2009 r., I OSK 1032/08, Legalis). 
We wcześniejszym wyroku NSA wypowiedział się podobnie: „Interpretacja 
art. 461 KC prowadzi do wniosku, iż wskazuje on na czysto agronomiczne cechy 
gruntu, jakie powodują, że uzyskiwanie na nim produktów rolnych jest fizycznie 
możliwe. Co więcej, uzyskiwanie z gruntu płodów rolnych nie musi faktycznie 
następować. Artykuł 461 KC zadowala się tutaj możliwością, istnieniem pewnej 
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potencjalnej perspektywy uzyskiwania z gruntu płodów rolnych znajdującej 
swe uzasadnienie w fizyczno-agronomicznych właściwościach gruntu” (wyr. 
NSA z 20.3.2008 r., I OSK 435/07, Legalis).

8.1. Gospodarstwo rolne

Jeśli grunt rolny wraz z urządzeniami i inwentarzem stanowi pewną całość 
gospodarczą, to w myśl art. 553 KC jest gospodarstwem rolnym. Pod tym 
pojęciem należy rozumieć grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami 
lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stano-
wić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawa związane z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego. 

Odmienną definicję gospodarstwa rolnego zawiera ustawa z 15.11.1984 r. 
o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 617 ze zm.). Gospodarstwem rolnym 
jest obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako 
użytki rolne (do których zalicza się także grunty sklasyfikowane w ewidencji 
gruntów i budynków jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rol-
nych), z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 
1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu 
osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, 
nieposiadającej osobowości prawnej (art. 2 ust. 1 PRolU). Gospodarstwo rol-
ne w tym znaczeniu nie musi stanowić zorganizowanej całości gospodarczej, 
grunty mogą być także rozmieszczone w całym kraju, na co wskazuje zwrot 
o „łącznej powierzchni” gruntów. 

Podatkowa definicja gospodarstwa rolnego jest stosowana także na potrzeby 
obydwu ustaw o podatkach dochodowych (art. 2 ust. 4 PDOPrU, art. 2 ust. 4 
PDOFizU, art. 9 pkt 2 PCCU, art. 4 ust. 1 pkt 1 PSpDarU.

Pojęcie „nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego” 
występuje w art. 21 ust. 1 pkt 28 PDOFizU, w którym określa się warunki 
zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych ze sprzedaży takich nierucho-
mości. Podobne zwolnienie określono w art. 17 ust. 1 pkt 1 PDOPrU (więcej 
o tych zwolnieniach w rozdziale 7).

8.2. Ewidencja gruntów i budynków

Zgodnie z art. 21 ust. 1 PrGeodKart, dane zawarte w ewidencji grun-
tów i budynków stanowią podstawę planowania gospodarczego, planowania 
przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości 
w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami 
oraz ewidencji gospodarstw rolnych. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje 
informacje dotyczące m.in.:
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1) gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych 
oraz ich klas gleboznawczych na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów;

2) budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych 
danych technicznych;

3) lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej;
4) właściciela;
5) wartości nieruchomości (art. 20 ust. 1 i 2 PrGeodKart).

Ewidencję dla danego obszaru prowadzi starosta. Ma ona charakter doku-
mentu urzędowego, co oznacza, że wpisy do ewidencji mają moc dowodową 
w postępowaniu podatkowym. Nie wyklucza to możliwości przeprowadzenia 
postępowania przeciwko treści tego dokumentu na podstawie art. 194 § 3 OrdPU. 
„Dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków mogą być, na podstawie 
art. 194 § 3 OrdPU, «zastąpione» danymi wynikającymi z innego dokumentu, 
który zawiera aktualne informacje dotyczące przedmiotu opodatkowania, czy 
też podatnika. Takim dokumentem może być akt notarialny, z którego wynika, 
że inna osoba jest właścicielem danej działki gruntu, czy też udziału w danej 
działce gruntu, bądź też udział ten jest inny. W takiej sytuacji organ podatkowy 
powinien uwzględnić dane wynikające z aktu notarialnego, chociaż są one 
sprzeczne z danymi z ewidencji. Ponadto, w takim przypadku, akt notarialny 
musi zawierać dane, które są aktualne, i które nie znalazły jeszcze odzwiercie-
dlenia w ewidencji” (wyr. WSA w Olsztynie z 28.1.2010 r., I SA/Ol 602/09, 
Legalis).

Na treść art. 194 § 3 OrdPU zwrócił także uwagę NSA w wyr. z 11.7.2012 r. 
(II FSK 2632/10, ONSA 2013, Nr 5, poz. 85): „Organy podatkowe są zobo-
wiązane do uwzględnienia w postępowaniu podatkowym danych zawartych 
w ewidencji gruntów i nie są uprawione do weryfikowania klasyfikacji wska-
zanej w tej ewidencji. Jednak w sytuacji, gdy podatnik wykaże w postępowaniu 
podatkowym w trybie art. 194 § 3 OrdPU, że wbrew wskazanym przesłan-
kom do zmiany klasyfikacji w ewidencji, tak aby była ona zgodna ze stanem 
rzeczywistym, organy ewidencyjne nie dokonały właściwej zmiany, organy 
podatkowe muszą taką okoliczność zweryfikować, aby podjąć swoje rozstrzy-
gnięcie w oparciu o prawdę obiektywną (art. 122 OrdPU). Przeciwna wykładnia 
ww. przepisów prawa prowadziłaby do zbytniego formalizmu, który godziłby 
nie tylko w zasadę prawdy obiektywnej, ale także w zasadę praworządności 
wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP […]. Wniosek ten potwierdza możliwość 
przeprowadzenia na podstawie art. 194 § 3 OrdPU przeciwdowodu względem 
dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 194 § 1”.

Warto jednak podkreślić, że w orzecznictwie pojawia się także pogląd 
o nadrzędności ewidencji gruntów nad innymi dokumentami i dowodami. Przy-
kładem takiego stanowiska może być wyr. NSA z 11.6.2013 r. (II FSK 1959/11, 
CBOSA), w którym sąd uznał, że przy wymiarze podatku od nieruchomości 
dla organów podatkowych wiążące są więc dane znajdujące się w ewidencji 
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gruntów i budynków, a organy podatkowe nie mogą dokonywać samodzielnych 
ustaleń w tej mierze. Od tej reguły nie zostały przewidziane żadne wyjątki, a za-
tem organy ustalające wysokość zobowiązań podatkowych nie są uprawnione 
do przyjęcia innej podstawy wymiaru podatku niż dane zawarte w ewidencji 
gruntów. W ocenie autorki takie poglądy nie zasługują na akceptację, naruszają 
bowiem fundamentalną zasadę postępowania podatkowego – orzekanie zgodnie 
z ustalonym przez organ podatkowy stanem faktycznym (art. 122 OrdPU). 
Dlatego na aprobatę zasługują orzeczenia, w których wskazuje się prymat 
OrdPU nad PrGeodKart. „W sytuacji, gdy podatnik lub organ wykaże w postę-
powaniu podatkowym w trybie art. 194 § 3 OrdPU, że wbrew przesłankom do 
zmiany w ewidencji, tak aby była ona zgodna ze stanem rzeczywistym, organy 
ewidencyjne nie dokonały właściwej zmiany, organy podatkowe muszą taką 
okoliczność zweryfikować, aby podjąć swoje rozstrzygnięcie na podstawie 
prawdy obiektywnej. Przeprowadzenie na podstawie art. 194 § 3 OrdPU prze-
ciwdowodu względem dokumentu urzędowego (ewidencji gruntów i budynków) 
jest możliwe, ale powinno być ono szczegółowo wyjaśnione w uzasadnieniu 
decyzji” (wyr. NSA z 14.11.2014 r., II FSK 1859/14, Legalis).

Oznaczenie gruntu w ewidencji ma ogromne znaczenie dla opodatkowania 
podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym. Przepisy określające zasady 
opodatkowania tymi podatkami wprost odsyłają do klasyfikacji gruntów w ewi-
dencji gruntów i budynków (np. w art. 1a ust. 3 PLokU). 

Do końca marca 2013 r. sklasyfikowanie gruntów jako użytki rolne miało 
ogromne znaczenie dla opodatkowania sprzedaży takich gruntów podatkiem 
VAT. Jeżeli nie uchwalono dla danego terenu planu zagospodarowania prze-
strzennego ani nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, o zwolnieniu 
lub opodatkowaniu podatkiem VAT decydował wpis do ewidencji – zbycie 
gruntów przeznaczonych w niej pod jakąkolwiek zabudowę było opodatkowane 
stawką 23% VAT. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 17.1.2011 r. pod-
jętym w składzie 7 sędziów przesądził sprawę opodatkowania tym podatkiem 
transakcji na rynku nieruchomości, stwierdzając, że: „Studium zagospodarowa-
nia przestrzennego nie «przeznacza» gruntów pod zabudowę; jest ono jedynie 
dokumentem przygotowawczym do późniejszego uchwalenia przez radę gminy 
planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli dla danego terenu nie został 
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a dla działki 
nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, decydujące znaczenie dla 
opodatkowania VAT mają dane z ewidencji gruntów” (I FPS 8/10, ONSAiWSA 
2011, Nr 3, poz. 51). Od 1.4.2013 r., zmieniono warunki stosowania zwolnienia 
dla obrotu gruntami budowlanymi i niebudowlanymi, wskutek czego kwalifika-
cja nieruchomości w ewidencji gruntów przestała mieć znaczenie dla podatku 
VAT (więcej o tym w rozdziale 7 pkt 4.6.2).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.3.2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.) 



198. Nieruchomości rolne

w § 68 do gruntów rolnych zalicza użytki rolne oraz nieużytki. Do użytków 
rolnych zalicza się
a) grunty orne, oznaczone symbolem – R,
b) sady, oznaczone symbolem – S,
c) łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
d) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
e) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
f) grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
g) grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
h) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone sym-

bolem – Lzr.
Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 6 pkt 4 ustawy z 20.12.1990 r. o ubez-

pieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 277 ze zm.), gospo-
darstwem rolnym jest każde gospodarstwo służące do prowadzenia działalności 
rolniczej. Oznacza to raczej zorganizowaną całość gospodarczą.

Zgodnie z § 68 ust. 2 EwGriBudR, grunty leśne dzielą się na:
1) lasy, oznaczone symbolem – Ls;
2) grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem – Lz.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 PodLeśnyU, podatkowi leśnemu podlegają jedynie 
grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem 
lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność 
leśna (bo te podlegają podatkowi od nieruchomości). 

8.3. Ustrój rolny

Obrót nieruchomościami rolnymi uregulowany został także w ustawie 
z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 803). Prze-
pisy ograniczają w znacznym stopniu obrót gruntami rolnymi. W art. 2 UstRolU 
znajdują się definicje m.in. nieruchomości rolnej i gospodarstwa rolnego. Nie-
ruchomość rolna jest określana po części tak samo jak określa ją KC (grunty, 
które są lub mogą być wykorzystywane do działalności rolniczej), jednak z wy-
łączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach 
zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne (art. 2 pkt 1 UstRolU). 
Odesłanie przez tę ustawę do planów miejscowych oznacza, że w razie ich 
braku trudno jednoznacznie określić status gruntu. Sąd Najwyższy w wyr. 
z 15.5.2009 r. (II CSK 9/09, Legalis) podkreślił, że: „tylko aktualny plan 
zagospodarowania przestrzennego obowiązujący w dacie zawarcia umowy 
sprzedaży stanowi podstawę do oceny, czy będąca przedmiotem sprzedaży 
nieruchomość jest nieruchomością rolną”. Jeżeli nie ma aktualnego planu zago-
spodarowania, o charakterze gruntów decyduje, często nieaktualna, ewidencja 
gruntów i budynków. Może to prowadzić do sytuacji faktycznych, w których 
przepisy UstRolU mają zastosowanie do gruntów faktycznie zabudowanych 
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oraz do gruntów kupowanych w celu innym niż rolniczy, np. pod zabudowę 
mieszkaniową.

Ustawa definiuje także pojęcie „gospodarstwa rolnego”. Jest to gospodarstwo 
rolne w rozumieniu KC, w którym powierzchnia nieruchomości rolnej jest nie 
mniejsza niż 1 ha (art. 2 pkt 2 UstRolU); Kodeks cywilny nie wprowadza żadnej 
normy obszarowej. Definicje nieruchomości rolnych i gospodarstwa rolnego 
przyjęte w UstRolU nie są stosowane w prawie podatkowym, chociaż nie 
można wykluczyć, że w specyficznych sytuacjach mogą okazać się przydatne.

9. Działki

„Działka ewidencyjna” jest pojęciem prawa geodezyjnego i kartograficz-
nego i oznacza obszar gruntu stanowiący podstawową jednostkę geodezyjną 
określoną na mapie ewidencyjnej: granicami, numerem, powierzchnią, rodzajem 
użytkowania i klasą gruntu. Działka może być przedmiotem odrębnej własno-
ści jako samodzielna nieruchomość lub też wchodzić w skład nieruchomości 
składającej się z kilku działek.

Jednostkami powierzchniowymi podziału kraju dla celów ewidencji są: 
jednostka ewidencyjna, obręb ewidencyjny oraz działka ewidencyjna. Działkę 
ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego ob-
rębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą 
linii granicznych. Sąsiadujące ze sobą działki ewidencyjne, będące przedmio-
tem tych samych praw, np. własności, wykazuje się w ewidencji jako odrębne 
działki ewidencyjne, jeżeli: 
1) wyodrębnione zostały w wyniku podziału nieruchomości, a materiały po-

wstałe w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z tym 
podziałem przyjęte zostały do państwowego zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego; 

2) są wyszczególnione w istniejących dokumentach określających stan prawny 
nieruchomości, a w szczególności w księgach wieczystych, zbiorach doku-
mentów, aktach notarialnych, prawomocnych orzeczeniach sądowych i osta-
tecznych decyzjach administracyjnych, a jednocześnie są działkami gruntu 
lub działkami budowlanymi w rozumieniu przepisów ustawy z 21.8.1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.).
Pojęcie „działki gruntu” zostało zdefiniowane w art. 4 pkt 3 GospNierU. 

Jest to niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub 
całość nieruchomości gruntowej. Działką budowlaną jest natomiast zabudo-
wana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi 
publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożli-
wiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych 
na tej działce (art. 4 pkt 3a GospNierU). Pojęcie „działki gruntu” nie pokrywa 
się więc znaczeniowo z pojęciem „działki ewidencyjnej”. 


