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WNIOSEK a VIrYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDuALNEJ

Dziatajac w  imieniu  sp6tki na

poc!stawie art.  14b §  1  i  14j  ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r.  Ordynacja podatkowa, wnosz?
niniejszym  a  udzie!enie  na  rzecz vim/.  SP6tki  interpretacji  indywic!ualnej  prawa  podatkowego

w podatku od nieruchomoSci w zakresie zdarzenia przysztego opisanego poniZej.

PRZEPISY    PFaAWA    PODATKOWEGO    BEDACE    PRZEDREIOTErm    lNTERPRETACJI
INDYWIDUALNEJ

Aft.   1a  ust.   1   pkt  2  i  art.  2  ust.   1   pkt  3  ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991   r.  o  podatkach  i

optatach loka!nych (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 716 ze zm.)

VIr\rCZERPUJACE PRZEDSTAWIENIE ZDARZENIA PRZYSZLEGO

ia!ej:  ,,Wnioskodawca'')  naleZy do  miedzynarodowej

grupy  kapitatowej                        ,.,  dziatajqcej  w  sektorze  energii  odnawialnej,  Wnioskodawca
posiada   e!ektrownie   wiatrowe   oraz   inne   Srodki   trwate,   takie  jak   m.in,:   drogi   z   placami
manewrovlrymi  i  linie  kablowe,  kt6re  znajc!uja  sis  na  terenie  gminy  Drawsko  Pomorskie.  W

zwiazku  z  powyZszyml  Wnioskodawca  jest  podatnikiem  podatku  od  nieruchomo§ci  (dalej..

]JPON,,).

Zesp6t elektrowni wiatrowych sktada sis z 4 elektrowni wiatrowych wyprodukowanych  przez
firms  General  Electric typ  GE  2.5-120  i  umieszczonych  na  wieZy  o  wysoko§ci  110  m.  Moo
nominalna   zespofu   elektrowni   wiatrovlryCh   WynOSi    10,12   MW   przy   jednostkowej   mocy

pojedynczej elektrowni wiatrowej vlrynOSZaCej 2]53 MW.
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Elektrownia   wiatrowa   Wnioskodawcy   sktada   sis   z   wirnika   i   gondoli   umieszczonych   na
stalowej   wieZy   osadzonej   na   fundamencie.   WieZa   sktada   sis   z   czeSci   zewnetrznej)
konstrukcyjnej  (wykonanej  z  rur stalowych)  wraz ze  schodami zewnetrznymi,  oraz z  czeSci
wewnetrznej   (technicznej),  w  kt6rej   umieszczone  jest  vlryPOSa2enie  techniczne,   takie  jak
winda,   stalowe   podesty   poSreclnie,   drabina   wraz   z   instalacjq   zabezpieczajqca   przed
upadkiem]  okablowanie elektryczne i sterujace,  urzadzenia sterujqcel w tym gt6wny kontroler
elektrowni  wiatrowej;   zabezpieczenia   przepieciowe,   skrzynki  z  urzadzeniami  do   pomiaru

energii  oraz  wyposaZenie  elektrvczne  w  postaci  rozdzielnicy  Sredniego  napj?cia  i  system+

zasilania rezerwowego UPS_

NajwaZniejsza  cz?Scia   e[ektrowni  wiatrowej  jest  wirnik  wraz  z  topatami,   dzieki   kt6remu
dokonuje  sis  zamiana  energii  wiatru  na  energie  mechaniczna.  Osadzony jest  on  na  wale

przemoszacym  obroty  wirnika  na  wielostopniowa  przektac!nie  zwiekszajacq  liczbe  obrot6w-
Poprzez  wysokoobrotowy  waf  napedowy  energia  mechaniczna  przenoszona  jest  dalej  na

generator asynchroniczny wytwarzajqcy energie elektryczna. W pia§cie wirnika  umieszczony
jest  serwomechanizm  pozwa!ajacy  na  ustawienie  kata  nachylenia  topat  (skoku).  Gondola
musi  mie6  moZliwoS6  obracania  sis  o  360  stopni,  aby  zawsze  moZna  byte  ustawi6 ja  pod
wiatr. W zwiazku z tym  na szczycie wieZy (masztu) zainstalowany jest zestaw silnik6w,  kt6ry

poprzez   przektadnie   zebata   maze   nia   obraca6.   Praca   mechanizmu   ustawienia   topat   i
kierunkowania    e!ektrowni    zarzqdza    uktad     mikroprocesoro\nry    na    podstawie    danych
wejSciowych  (np.  aktualnej  produkcji energii,  predko§ci  i kierunku wiatru).  Ponadto w gondoli
znajduja  sis:   przektadniki   uktadu  pomiarowego]   przetwornica  elektryczna)  toZyska  wat6w
napedowych,   uktady   smarowania,   uktad   chtodzenia,   uktad   zasilania   potrzeb   wlasnych
elektrowni,  hamulec zapewniajqcy zatrzymanie wirnika w sytuacjach awaryjnych oraz szereg
czujnik6w  kontrolujacych   prace  poszczeg6lnych   komponent6w  elektrowni.   Transformator

pradowy nN/SN znajduje sis w dolnej cz?Sci wieZy stalowej;  na poziomie - rf.

Majac  na  uwadze  powyZszel  w  uproszczeniu!  gt6wnymi  modutami  elektrowni  wiatrowej  sq:
wirnik)  gonc!ola)  przektac!nia]  generator]  przetwornica]  transformator)  rozdzielnica  §redniego

napiecia,   kable  §redniego  napiecia  oraz  uktad  sterowania,   kt6re  sa  osadzone  na  wieZy

(maszcie) oparfej na fundamencie lub stanowI.a WyPOSaZenie osadzone wewnatrz wieZy.

Wszelkie wymienione powyZej urzac!zenia umieszczone na wieZy oraz w cze§ci wewnetrznej
wieZy  nie  sa   budowanei   lecz  wytwarzane  w  zaktadach  wytw6rczych   i   dostarczane   na
miejsce  przeznaczenia  w  celu  ich  montaZu  na  fundamencie  i  wieZy.  Urzadzenia  te  moZna
wymienia6  na  inne,  zamienia6,  modyfikowa6  ich  parametry  techniczne,  wymontowywa6  i
zast?powa6 innymi  urzadzeniami. Wiele z nI'Ch  (nP.  PrZektadnie lub §migTa wirnika) vlrymienia

si? w trakcie eksploatacji elektrowni wiatrowej.

Na  potrzeby  niniejszego wniosku  okre§Ienie "CzeSci Techniczne"  oznacza6 bedzie tacznie
bedace  w  posiadaniu  Wnioskodawcy:  wyposaZenie  techniczne  wewnetrznej  cze§ci  wieZy

(masztu))   rozdzielnice   §redniego   napiecia]   gt6wna   szaf?   sterowania]   urzqdzenia   uktadu

pomiarowego,  uktad zasi!ania  rezerwowego]  wirnik,  uktad kontro!i  nachylenia topat]  gondoI?)
waf   nap?dowyf   przektadnie]   generator)   uktad   sterowania  z  zestawem   czujnik6w)   silniki)

pompe  uktadu  hydraulicznego,  transformatorl  foZyska?   uktady  smarowania  oraz  hamulec
zapewniajacy zatrzymanie wirnika w sytuacjach awaryjnych.
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W dniu  16  Iipca 2016  r. weszta w 2ycie ustawa z 20 maja 2016 r.  o inwestycjach w zakresie

elektrowni wiatrowych  (Dz.  U.  z 2016 r.,  poz.  961]  dalej:  "Ustawa a lnwestycjach").  Wobec

moZIiwych    rozbieZnych    interpretacji    niejasnych    przepis6w    zawartych    w    tej    ustawie,
Wnioskodawca pragnie potwierdzi6, Ze wejScie w Zycie przepis6w Ustawy o lnwestycjach nie
wpt!nya na zakres opodatkowania PON elektrowni wiatro\vych od  1  stycznia 2017 r.

PYTANIE

Czy  od   1   stycznia  2017  r.   opodatkcwaniu  PON  nada!  podlega  wytacznie  wieZa  wraz  z
fundamentem]  natomiast  Cze§ci  Techniczne  pozostaja  poza zakresem  opodatkowania  tym

podatkiem?

STANOWISKO WNIOSKODAWCY

Zdaniem   Wnioskodawcy!    od    1    stycznia   2017   r.   opodatkowaniu   PON   nadal   podlega
wytacznie   wieZa   wraz   z   fundamentem]   natomI'aSt   Cze§ci   Techniczme   pozostaja   poza
zakresem opodatkowania tym podatkiem.

UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY

I.         Uwagi og6lne

Tytutem   wstepu   Wnioskodawca   pragnie   wyja§ni6]   Ze   jakkolwiek   niniejszy   wniosek   a
interpretacje  dotyczy  opodatkowania  PON  elektrowni  wiatrowych  od  1  stycznia  2017  r.I  to

przepisy Ustawy o lnwestycjach] kt6rych w duZej mierze dotyczy niniejszy wniosekl weszty w
Zycie   z   dniem    16    Iipca   2016    r.I    a   wiec    pytanie   Wnioskodawcy   dotyczy   aktualnie

obowiazujacych    przepjs6w    prawa.    Zatem)    ztoZenie    niniejszego    wniosku    o    \^rydanie
indywidualnej interpretacji podatkowej jest uzasadnione.

Ustawa o  lnwestycjach wprowadza  m.in.  nastepujace zmiany w ustawie z dnia  7  Iipca  1994
r, - Prawo budowlane (dalej: ))Prawo Budowlane])):

.      wykre§Ienie  elektrowni  wiatrowych  z  przyktadowego  katalogu  urzadzeh  technI'CZnyCh]

kt6rych cze§ci budow!ane stanowia budowle w rozumieniu Prawa Budowlanego] oraz
.      uwzglednienie  elektrowni  wiatrowych  w zataczniku  do  Prawa  Budowlanego,  jake  nowa

kategorie  obiektu  budowlanego]  d!a  kt6rego  okreSlono  wsp6tczynniki  kategorii  obiektu

oraz wsp6Tczynniki wielkoSci obiektu.

Z   kolei   bezpoSrednio  w  przepisach   Ustawy   o   lnwestycjach,   a   Sci§Iej   rzecz   ujmujac  w
stowniczku  do  tej.ustavlry)  ZaWartO  definiCje  elektrowni  wiatrowych.  Zgodnie  z  ta  definicja]

elektrownia   wiatrowa   oznacza   budowle   w   rozumieniu   przepis6w   prawa   budowlanegol
sktadajaca  sis  co  najmniej  z  funciamentu,  wieZy  oraz  element6w  technicznych,   o  mocy
wiekszej  niZ moo mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  a

odnawialnych Zr6dtach energii.
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Ponadto]  zgodnie  z  art.  17  Ustawy  o  lnwestycjach]  od  cinia  wejScia  w  Zycie  tej  ustawy  do

dnia 31  grudnia 2016 r.  podatek od nieruchomo§ci dotyczqcy elektrowni wiatrowej  ustala sis i

pobiera   zgodnie   z   przepisami   obowiazujacymi   przed   dniem   wej5cia  w  Zycie   Ustawy   a
I nwestycj ach.

W opinii Wnioskodawcv zmianv wprowadzone  Ustawa  a  lnwestvcjach  nie  modvfikuia zasad
opodatkowania PON elektrowni wiatrcM/VCh  POCZaWSZV Od  1  stvcznia 201 7 r.

Na potwierdzenie powyZszegoI Wnioskodawca poniZej przedstawia:

(i)       analize dotyczaca opodatkowania  PON elektrowni wiatrowych w okresie do 31  grudnia
2016   r.   -  na  podstawie  przepis6w  w  brzmieniu  sprzed  wejScia  w  Zycie   Ustawy  o
lnwestycjach (punkt ll  niniejszego wniosku),

(ii)       analize dotyczaca opodatkowania  PON elektrowni wiatrow/ych w okresie od  1  stycznia
2017   r.   -   na   podstawie   przepis6w   w   brzmieniu   po   wej§ciu   w   Zycie   Ustawy   a

lnwestycjach,   w   tym   wpTyw   zmian   wprowadzonych    Ustawa   a    lnwestycjach   na
opodatkowanie PON elektrowni wiatrowych (punkt Ill  niniejszego wniosku), oraz

(iii)      dodatkowa    analizel    kt6ra    dowodzi;    Ze    wej§cie    w    Zycie    przepis6w    Ustawy    a
lnwestycjach  nie  modyfikuje  zasad  opodatkowania  PON  CzeSci  Technicznych  (punkt
lV niniejszego wniosku))  poprzez m.in.:

a.     odwotanie sis do rezultat6w wykfadni celowoSciowej  Ustawy o  lnwestycjach,  kt6ra
wskazuje,  Ze  ce!em  Ustawodawcy byte  objecie  nadzorem  budowlanym  elektrowni
wiatrowych,  a nie wzrost cieZaru PON (pkt lV.A)i

b.     wskazanie na  naruszenie zasady okreSlono§ci przepis6w poprzez nieudana pr6b§
rozszerzenia   obowiazku   podatkowego   mimo   braku   wprowadzemia   stosownych
norm prawa materialnego (pkt IV.B)I

c.     wskazanie    na    naruszenie     przepis6w    unijnego    prawa    pomocy    publicznej

(niedozwolona     pomoc     publiczna)     w     przypadku     znacznie     zwiekszonego
opodatkowania PON jedynie w stosunku do elektrowni wiatrowych (pkt lV.C)I

d.     wskazanie  na  naruszenie zasady  rozstrzygania watpliwoSci  na  korzy§6  podatnika
w  przypadku   uenania]   Ze   przepisy   Ustawy  o   lnwestycjach   modyfikuja  zakres
opodatkowania PON elektrowni wiatrowych (pkt IV.D).

lI.       Ana[iza  opodatkowania  PON  elektrowni wiatrovyych  do  31  grudnia  2016  r.  (stan

prawny sprzed 16 Eipca 2016 r.)

Zgodnie z art.  2 ustawy z dnia  12 stycznia  1991  r.  o podatkach  i optatach  lokalnych  (Dz.U.  z

2016    r.,    poz.    716   ze   zm"    cialej:    "Ustawa    o    PON")    opodatkowaniu    poclatkiem    od

nieruchomoSci  podlegaja  hast?pujace  nieruchomoSci  lub  obiekty  budowlane.'  (i)  grunty,  (ii)

budynki   lub   ich   cze§ci)   oraz   (iii)   budowle   lub   ich   czeSci   zwiazane   z   prowadzeniem

dziafalnoSci    gospodarczej.    Definiujac   wskazane    powyZej    okreSlenia,    Ustawa    o    PON
zasadniczo odwotuje sis do definicji zawartych w Prawie Budowlanym.

Nie   ulega   watpliwoSci]   Ze   CzeSci   Techniczne   nie   moga   zosta6   zaklasyfikowane)   jake

budynek  (obiekt  budcwlany w  rozumieniu  przepis6w  Prawa  Budowlanego,  kt6ry jest trwale

zwiqzany  z  grmntem]   wydzie!eny  z   przestrzeni   za   pomocq   przegr6c!   budowlanych   oraz

I         I-.-_        --.
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posiada  fundamenty  i  dach)   lub  jego  cze§6.   W  rezultacie  naleZy  rozwaZy6,   czy  Cze§ci
Techniczne moga stanowi6 budowle.

Stosownie  do  tre§ci  art.  1a  ust.  1  pkt 2  Ustawy  o  PONl  budowla  to  (i)  obiekt  budowlany w
rozumieniu   przepis6w   prawa   budowlanego   niebedacy   budynkiem   lub   obiektem   matej
architektury]  a takZe (ii) urzadzenie budowlane w rozumieniu przepis6w prawa budowlanego

zwiazane z obiektem budowlanyml  kt6re zapewnia moZliwo§6 uZytkowania obiektu zgodnie z

jego przeznaczeniem.

Zgodnie   z   art.   3   pkt   1   Prawa   Budowlanego,   ilekro6  w  ustawie  jest   mowa   o   obiekcie
budowlanym]  naleZy  prze2  to  rozumie6  budynek]  budowle  badZ  obiekt  matej  architektury)
wraz   z   instalacjami   zapewniajqcymi    moZliwoS6   uZytkowania   obiektu   zgodnie   z   jego

przeznaczeniem] vAZnieSiOny Z uZyciem wyrob6w budowlanych.

Jak wspomniano  powyZej,  Cze§ci  Techniczne  nie  stanowia  budynku.  Co  wiecej,  nl'e  moga
one r6wnie2 zosta6 zaklasyfikowane jako obiekt matej  architektury (obiekty kultu  religijnego]

posqgi]  wodotryski  i  inne  obiekty  architektury  ogrodowej)   piaskownI'Ce)  huStawki]   drabinki)
§mietniki).  Zgodnie  natomiast  z  art.  3  pkt  3  Prawa  Budowlanego,   przez  budowle  naleZy

rozumie6 kaZdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
obiekty  liniowe]   lotnjska)   mosty]   wiadukty]   estakady)  tunele)   przepusty]   sieci  techniczne)

wolno stojace maszty antenowe] wolno stojace trwale zwiazane z gruntem tablice reklamowe
i urzadzenia reklamowel  budowle ziemne)  obronne (forfyfikacje)I  ochronne)  hydrotechniczne]

zbiorniki]  wo]no  stojace  insta]acje  przemystowe  tub  urzadzenia  techniczne]   oczyszczalnie

§ciek6w,  sktadowiska odpad6w,  stacje uzdatniania wody,  konstrukcje oporowe,  nadziemne i

podziemne  przejScia  dla  pieszych]  sieci  uzbrojenia  terenu)  budowle  spor[owe)  cmentarze]

pomniki]  a takZe  czeSci  budowlane  urzadzeh  technicznvch  (kott6w]  piec6w przemystowych]
elektrowni   wiatrowvch,   elektrowni   jadro\^rych   i   innych   urzadzeh)   oraz   fundamenty   pod
maszyny   i   urzadzenia]   _iako   odrebne   podJ4LZgledem   teChniCZnym   CZeScI'   PrZedmiOt6w

sktadaiacych sic na catoS6 uZvtkowa-

W  §wietle  ugruntowanego  w  orzecznictwie  sad6w  administracyjnych  pogladu]  elektrownie
wiatrowe nie sa budowlami w rozumieniu art.  1a  ust  1  pkt 2  Usta\ny o  PON z nastepujacych
w-gled6w:

.      po pierwsze, elektrownie wiatrowe nie zostaly express/'s veto/'s wymienione w art. 3 pkt 3

®

®

Prawa Budowlanego.  Co wiecejl  sa one pozbawione cech zbliZonych do wskazanych w
nim  budowli.  W zwiazku  z  powyZszym)  elektrownie  wiatrowe  nie  moga  bye  uznane  za
budowle;

po drugie, art.  3 pkt 3 Prawa Budowlanego wskazuje, Ze urzadzenie techniczne stanowi
budowle tylko w6wczas]  gdy J'eSt urZadZeniem WOIno stojacym  (wowho sfo/lace insfa/ac/'e

pzemys/owe /L/A L/Z?dZer)/.a fechn/'CZne))  natOmiaSt elektrOWnia WiatrOWa - jakO CatOS6 -
nie jest urzadzeniem wolnostojacym)  a w konselowencji  nie stanowi  budowli.  Co wiecej)
Ustawodawca  rozr6Znia czeSci  budowlane urzadzeh technI'CZnyCh Od SamyCh  urZadZeh]

uznajac za budowle jedynie pierwsze z nich;

po trzecie,  takie  urzadzenia jak wirnik,  gondola,  generator czy uktad  sterowania  nie  sa
cze§ciami  budowlanymi  urzadzeh  technicznych  elektrowni  wiatrowych.   Urzadzenia  te
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®bez   uszczerbku   dla   budowli   moZna   wymienia6   na   inne,   zamienia6,   zmienia6   ich

parametry  techniczne,  wymontowywa6  i  zastepowa6  innymi  urzadzeniami  bez  zmiany
caloSci uZytkowej budowli, kt6ra pozostaje ta sama;

po   czwarte]    elektrownia   wiatrowa   nie   jest   r6wnieZ   urzadzeniem    budowlanym   w
rozumieniu   art.   3   pkt   9   Prawa   Budowlanego   (urzqdzen/'a   fechn/'czne   zw/'gzane   z
obiekfem  budowlanym,  zapewniajace  moZIiwoS6  uZytkowania  obiekiu  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem]  jak  przylapza  i  urzadzenia  instalacyjnel  W  tym  SluZape  oczyszczaniu
lub  gromadzeniu  Sciek6w,  a tak2e  przejazdy,  ogrodzenia,  place  postojowe  i  place  pod
Sm/'efro/'k/).    To    elektrownia    wiatrowa    jest    gt6wnym    urzadzenieml    w    kt6rym    dla

prawidtowego  funkcjonowania  niezbedna jest  odpowiednia  konstrukcja wieZy  (masztu)
osadzonej  na fundamencie.  Przedmiotowa wieZa jest jednym z element6w potrzebnych
do wytwarzania energii elektrycznej za  pomoca elektrowni wiatrowej]  Iecz nie  petni  ona
w tym  urzadzeniu  roll  zasadniczej.  W  przeciwnym  \nypadku]  dosztoby  do  sprzecznej  z
logika   sytuacji,   w   kt6rej   naleZatoby   przyja6,   Ze   e[ektrownia   wI'afrOWa   ZaPeWniataby

moZliwoS6   uZytkowania   wie2y  zgodnie  z  J'ej   PrZeZnaCZeniem.   Co   wiecej,   elektrowni

wiatrowej   nie   moZna   por6wna6   do   przytaczy,   przejazd6w,   ogrodzenia   lub   innych
urzadzeh   budowlanych   wymienionych   w  tym   przepisie.   W  zwiazku   z   powyZszym]
urzadzenia  wchodzace  w  sktad  elektrowni  wiatrowej  (tu:  CzeSci  Techniczne)  stuZace
bezpoSrednio wytwarzaniu energii elektrycznej nie sa urzadzeniem budowlanym.

W  zM/iaZku  Z   PO\^ryZszym]   posiadane   przez  Wnioskodawce   CzeSci   Techniczne   stuZace
bezpo§rednio  wytwarzaniu  energii  elektrycznej  nI'e  mOga  bye  przedmiotem  opodatkowania
PON.

JednakZel wSwietle art.  1a ust 1  pkt 2 Usta\ny o PON wzwiazku z art.  3 pkt3 i  pkt 9 Prawa
Budowlanego - w odniesieniu  do elektrowni wiatrowych  - budowle w rozumieniu  art.  3  pkt 3

Prawa  Budowlanego  stanowia  czeSci  budowlane  urzadzeh  technicznych,  tj.  fundament  i
wieZa.  W zwiazku  z  tym  naleZy  uzna6,  iZ  obowiazek  podatkowy  w  PON  obejmuje jedynie
elementy budowlane urzadzeh technicznych - elektrowni wiatro\vych.

PowyZsze      znajduje      potwierdzenie      w      ugruntowanej       linii      orzeczniczej      sad6w
administracyjnych, wtym m.in. wwyrokach  NSAz  15 maja 2012 r.  (sygn.  akt lI  FSK 2132/10

i  lI  FSK2320/10)I z20 stycznia 2012 r.  (sygn.  akt ll  FSK 1397/10)I z2 grudnia 2011  r.  (sygn-

akt  lI  FSK  1658/10),  z  dnia  25  Iistopada  2010  r.  (sygn.  akt  lI  FSK  1382/09)  oraz  z  dnia  5

stycznia 2010 r.  (sygn.  akt II  FSK  1101/08).

W  zwiazku  z  powyZszym]  opodatkowaniu  PON  -  wedtug  przepis6w  prawa  w  brzmieniu
sprzed   16   lipca   2016   r.   -   podlegaja  \nytacznie   cz?Sci   budowlane]   tj.   fundament   oraz
osadzona na nim wieZa.

Ill.      Analiza  opodatkowania  PON  elektrowni  wI'atrOWyCh  PO  1  stycznia  2017  r.  (stan

prawny po 16 lipca 2016 I.)

Ze wzgledu  na zmiane definicji  budowli zawarta w art.  3 pkt 3  Prawa  Budowlanego poprzez
wykreSlenie elektrowni wiatro\^rych z przyktadowego katalogu urzadzeh technicznych, kt6rych
czeSci    budowlane    stanowia    budowle    w    rozumieniu    Prawa    Budowlanego]    zdaniem
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Wnioskodawcy]  naleZy ponownie] ju2  na  gruncie  obecnie  obowiazujacych  definicji  Ustawy o

PON oraz Prawa Budowlanego] rozwaZy6 status obI.ektu] jakim Sa CzeSci Techniczne.

JednoczeSnie,   zdaniem   Wnioskodawcy,   wspomniana   analiza   nie   powinna   obejmowa6

postanowieh   Ustawy   a   lnwestycjach   w   zakresie,   w   jakim   ta   ustawa   nie   odnosi   sis
bezpo§redmio   do   zmiany  w   przepisach   Prawa   Budowlanego]   kt6re  -  poprzez  wyraZne
odestanie zawafte w Ustawie o  PON - definiuje szereg  poje6 na  potrzeby PON.  PowyZsze
wynika z faktu)  iZ  Ustawa  a  RON  nie  odsyta  w zakresie zawar[ej w nieJ'  definiCji  budOWli  dO

innych   akt6w   prawnych   ni2   Prawo   Budowlane?   w  tym   w   szczeg6inoSci   do   Ustawy   o
lnwestycjach. Wobec powyZszego,  brak jest moZliwoSci zastosowania dla cel6w interpretacji
usta\^ry o PON innych ustaw niZ Prawo Budowlane. Co wiecej,  poglad przeciwny prowadzitby
do  sytuacji,   w  kt6rej   organ   podatkowy  vlrydajaC  deCyZje  WymiarOWa   m6gtby  zasadniczo

wedtug  uznania  positkowa6  sis  kilkunastoma  ustawami  przyjmujac]  ze  majq  one  charakter

prawa  budowlanego1]  co  godzitoby  w  podstawowe  zasady  prawa  podatkowego]  w  tym  w
konstytucyjna zasade okreSIono§ci_

PowyZsze  stanowisko znajduje  oparcie w orzecznictwie  sado\^rym.  W tym  kontekScie warfo

przyktadowo wskaza6  na  wyrok WSA we  WrocTawiu  z  15  paZdziemika  2015  r"  sygn.  akt  I
SA^Nr 1149115, w Ktonym Sad orz!erd+ 'r2?](...) zawarie w art.  1a ust.  1  pkt 2 u.p.a.I.  odestanie

do  przepis6w  Prawa  budowlanego  naleZy  interpretowa6 jake  odeslanie  do  ustawy  Prawo
budowlane, a nie jake odestanie do wszelkich przepis6w regulujapych zagadnienia zwiazane
z procesem budowlanym,,.

W   rezultacie]   przy   dokon)nyaniu   wyktadni   przepis6w   Ustawy   a   PON   nie   jest   moZliwe

odwotanie   sis  do  definicji  zawarfych  w  innych   ustawach   niZ   Prawo   Budowlane.   Zateml
definicja elektrowni wiatrowej zawarta w Ustawie a lnwestycjach jest irrelewantna dla potrzeb
analizy  podatkowej;  tj.  nie  maze  ona  stanowi6  podsta\vy  do  wyktadnI'  POjeCia  "elektrOWnia
wiatrowa"   na   potrzeby   Ustawy   a   PON.   W  konsekwencji,   \vyktadni   tego   pojecia   naleZy

poszukiwa6  \^rytacznie  w  oparciu  o  postanowienia  Ustavlry  a  PON  i  Prawa  Budowlanego  (i
tylko w takim zakresiei wjakim Ustawa a PON odsyta do Prawa Budowlanego).

Definicja budowli

Jak  wskazano  powyZejI   StOSOWnie  dO  treSci   art.   1a   ust.   1   pkt  2   Ustawy  o   PONl   przez

budowle  rozumie  sis  (i)  obiekt  budowlany  w  rozumieniu  przepis6w  prawa  budowlanego
niebedacy  budynkiem  lub  obiektem  matej  architektury]  a takZe  (ii)  urzadzenie  budowlane w

rozumieniu    przepis6w   prawa    budowlanego   zwiazane   z   obiektem    budowlanym]    kt6re
zapewnI.a mO2IiwoS6 uZytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

CzeSci  Techniczne  nie  stanowia  budynku  i  nie  moga  zosta6  zaklasyfikowane  jako  obiekt
matej  architektury  (obiekty  kultu  religijnego,  posagi,  wodotryski  i  inne  obiekty  architektury

ogrodowej,   piaskownice,   huStawki,   drabinki,   Sm!'etnikl').  W  zwiazku  z  powyZszym   naleZy

rozwaZy6l czy Cz§§ci Techniczne moga zosta6 uznane za budowle beclaca:

(i)        obiektem budowlanym  lub

1  z:ob.  p_  posit, M.  Lowandowskjl  ,,Prawnopodatkowe  skutki funkcjonowania  elektrowni  wiatrowych  -

uwagi  na  tie  ustawy  z  20.05.2016  r.  a  inwestycjach  w  zakresie  elektrcAVni  WiatrOWyCh"a  Samorz:qd
Terytoria!ny 9/2016, s. 28.

r
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(ii)       urzadzeniem    budowlanym   zwiazanym   z   obiektem    budowlanym]    kt6re   zapewnia
moZliwo§6 uZytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ad.  (ii) - definicja urzadzenia budowlanego

Zgodnie  z  art.   3   pkt  9   Prawa   Budowlanego]   urzadzeniami   budowlanymi  sa   urzadzenia
techniczne zwiazane z obiektem budowlanym] zapewniajqce moZIiwoS6 uZytkowania obiektu
zgodnie  z  jego  przeznaczeniem]  jak  przytacza  i  urzadzenia  instalacyjne]  w  tym  stu2ace
oczyszczaniu  !ub  gromadzeniu  Sciek6vl,,  a  takZe  przejazdy,  ogrodzenia,  place  postojowe  i

place pod §mietniki.

Zdaniem   Wnioskodawcyl    tezy   ptynace   z   przywotanego    powyZeJ'   OrZeCZniCtWa   Sad6w
admi,nistracyjnych    w    przedmiocie    braku    moZIiwoSci    uznania    elektrowni    wiatrowej    za
urzadzenie  budowlane  sa  w  petni  aktualne  r6wnieZ  na  gruncie  przepis6w  w  brzmieniu  po
wej§ciu  w  Zycie  Ustawy  o  lnwestycjach.  lnnymi  stowy,  nadal  nie  moZna  uzna6,  Ze  Cze5ci
Techniczne  umoZliwiaja  wykorzyst)M/ania  Obiektu  (tj.  WieZy  i  fundamentu)  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem.    Wrecz    odwrotnie    -    to    wieZa    wraz    z    fundamentem     umoZIiwia
wykorzystywanie   CzeSci   Technicznych   zgodnie   z   ich   przeznaczeniem.   W   zwiazku   z

powyzszym] cze§ci Techniczne nie stanowia urzadzenia budowlanego.

PowyZsze   stanowisko   znaJ'duJ'e   POtWierdZenie   W   OrZeCZniCtWie   SadOWym.    Przyktadowo]

Naczelny  Sad  Administracyjny  w  wyroku  z  5  stycznia  2010.r.  (sygn.  akt  II  FSK  1101/08)

orz:end+   Ze   "(...)    elektrownia   wiatrowa    nie   jest   r6wnieZ   urzadzeniem    budowlanym   w

rozumieniu art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego. W zakres pojecia budowli nie wchodza bowiem
urzadzenia techniczne]  kt6re sie w nim znajduja.  Nie sa one budowla]  gdyZ nie sa zwiazane
z  obieklem  budowlanym  zapewniajacym   moZliwoS6  uZytkowania  obieklu  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem.  Nie  moZna  ich  bowiem  por6wna6  do  przyfaczy,  pIZejaZd6w,  ogrodzenia,
Iub  innych  urzadzeri  budowlanych wymienionych w tym  przepisie.  Nie sa wiec urzadzeniami
budowlanymi  elementy  techniczne  sluZace  bezpoSrednio  vlrytWarZaniu  energii  elekfrycznej,

takie jak zespofy wiatrowe, czyli generator (turbina),  rotor z gondola, wirnik,  skrzynia bieg6w,
a takZe komputer slerujapy] transformator, rozdzielnia energetyczna, czy instalacja alarmowa
zdalnego  sterowania.  (...)  elektrownie  wiatrowe  umieszczone  na  maszcie,  badZ  stalowym
slupie  wspartym  na  fundamencie  i  powiazane  z  innymi  czeSciami  budowlanymi  ulzadzefl
technicznych   oraz  urzadzeniami   budowlanymi   nie  maja  nic  wsp6Inego  z  zapewnieniem
moZIiwoSci  uZytkowania  tego  obiektu  zgodnie  z  przeznaczeniem.  W  istocie  to  elekfrownie
wiatrowe  sa gf6wnym  uIZadZeniem,  W kt6rym  dla  prawidlowego funkcjonowania  niezbedna

jest    odpowiednia    konstrukcja    wieZyl     masztuI    SluPa    Stalowego    i    innych    obiekf6w
budowlanych,  a takZe czeSci  budowlanych  urzadzeh technicznych  i  urzadzeh  budowlanych.
WieZa, maszt czy slup stalolny jest jednym z element6w potrzebnych do vlrytwarZania energii
elekerycznej  za  pomoca elektrowni wiatro\nych  i  ich  turbin,  Iecz  podobnie, jak inne  budowle
nie pelni w tym urzadzeniu roll zasadniczer

Zdaniem Wnioskodawcy]  na powy2sza konkluzje w Zadnym  razie nie wptywa zmiana  Prawa
Budowlanego  spowodowana  wejSciem  w  Zycie  Ustawy  o  lnwestycjach.   Nie  zawiera  ona
bowiem   jakichkolwiek   uregulowah   modyfikujacych   definicJ'e   urZadZenia   budOWIanego   na

gruncie   Prawa   Budowlanego.   W  zwiazku   z   powyZszym]   tezy  formutowane   na   gruncI'e
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przywotanego powyZej orzecznictwa zachowuja swoja aktualnoS6 r6wnieZ w stanje prawnym
obowiazujacym  po wejSciu w 2ycie Ustawy o lnwestycJ.aCh.

Podsumowujac]   CzeSci  Techniczne  nie  stanowia  urzadzenia  budowlanego  w  rozumieniu
Prawa Budowlanego.

Ad.  (i) - definicja obiektu budowlanego

Zgodmie   z   art.   3   pkt   1   Prawa   Budowlanego]   ilekro6  w   ustawie  jest   mowa   o   obiekcie

budowlanym]  naleZy  przez  to  rozumie6  budynek]  budowle  badZ  obiekt  matej  architektury]
wraz   z    instalacjami   zapewniajacymi    mo2!iwoS6   uZytkowania   obiektu   zgodnie   z   jego

przeznaczeniem] wzniesiony z uZyciem wyrob6w budowlanych-

W rezultacie]  aby uzna6 dana strukture za obiekt budowlany!  musi ona spetnia6 nastepujace

przestanki:

a)        stanowi6   budynek,    budowle   badZ   obiekt   mafej   architektury,   wraz   z   I.nStalaCjami

zapewniajacymi moZIiwoS6 uZytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniemI OraZ
b)        bye wzmiesiona z uZyciem \^ryrob6w budowlanych.

Ad.a)

Jak   wskazano   powyZej,   CzeSci   Techniexne   nie   stanowia   buclynku   ani   obiektu   matej
architektury.   W   konselowencji]   naleZy   ustali6]   czy   moga   bye   one   zaklasyfikowane  jake

budowla.

Zgodnie  ze  znowelizowanym  art.  3  pkt  3  Prawa  Budow!anego,  budowla  to  kaZdy  obiekt
budowlany   niebedacy   budynkiem   IUD   obiektem   matej   architektury]   jak:   obielcty   liniowe]

lotniska,   mosty)   wiadukty)   estakady;   tunele)   przepusty)   sieci   technjczne)   wolno   stojace

maszty antenowe] wolno stojace trwale zwiazane z gruntem tablice reklamowe i  urzqdzenia
reklamowe]   budowle  ziemne!   obronne  (fortyfikacje)I   ochronne]   hydrotechniczne)  zbiomiki]

wolno  stojace  instalacje  przemystowe  lub  urzadzenia  techniczne)   oczyszczalnie  Sciek6w]

sktadowiska    odpad6w,    stacje    uzdatniania   wody,    konstrukcje    oporowe,    nadziemne    i

podziemne  przej§cia  dla  pieszych)  sieci  uzbrojenia  terenu]  budowle  sportowe]  cmentarze]
pomniki]  a takZe  cze§ci  budowlane  urzadzeh technicznych  (kotl6w'  piec6w  przemystowvch'
elektrowni  iadrowvch  i  innvch  urzadzeh)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  urzqdzenia]  jake

odrebne   pod   wzgledem   technicznym   cze§ci   przedml'ot6w   sktadajacych   sis   na   cato§6
uZytkowa.

Jakkolwiek  na  gruncie  Prawa  Buclowlanego  katalog  buc]owli  wymienionych  w  powyZszym

przepisie jest otwarty]  tak  na gruncie  Ustawy a  PON  naleZy  uzna6)  Ze jedynie wskazane w
Him kategorie obiekt6w moga podlega6 opodatkowaniu PON. Jak bowiem stwierdzit Trybunat
Konstytucyjny  w  wyroku  z   13  wrzeSnia  2011   r.   (sygn.   akt   P   33/09),   /-.i  nie  apos6fo
zaakceptowa6  sytuacje,  gdy  jako  przedmiot  opodatkowania  podatkiem  od  nieruchomoSci
byfyby   trakfcAVane   budOWle   W   reZumieniu   art.   3   pie   3   u.p.b.   nienaleZace   do   kategorii

obieke6w,  kt6re expressis verbis wymieniono w tym  przepisie  (...)  Oznacza to,  Ze  nie  kaZdy
obiekl  budowlanv w  DOstaCi  buC]OWli W  roZumieniu  u.K).b.  maze zosta6  uznanv za  buc]owle w
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uieciu  u.p.o.I. ,  a w  konsekwencii  nie  kaZdv_obj_ek1_ bud__ovvl_an_y_ w postaci __bu_a_o_yulj__w__r_QZ_a_rrlieniu

LI.P.b.   maze   DOdleaa6   opodatkowaniu   u.I).O.I.   (...)   OtWarie   definiCje   WyraZefl   "budowla''   i

»urzadzenie    budowlane")    sformulowane    w    u.p.b.,    akceptowalne    na    gruncie    prawa
budowlanego,  nie moga bye - ze wzgledu  na zakaz wyidadni  per analogiam  na  niekorzy56

podatnika -  stosowane  w jednakowy  spos6b,  czyli  w  pewnym  zakresie  na  gruncie  prawa
podatkowego.   Prowadzi  to  do  sytuacji]   w  kt6rej  jakkolwiek  kwalifikacji  dokonuje  sie   na
podstawie  tych   samych   definicji,   to  jednak  na   skutek   uwzglednienia  odmiennych   reguf
wykfadni  nie  wszystkie  obiekty  uznane  za  budowle  i  urzadzenia  budowlane  na  potIZeby
u.p.b. zostana uznane za budowle i urzadzenia budowlane na potIZeby u.P.O.I.".

Co  wiecej]   analogiczne  stanowisko  byto  takZe  wielokrotnie  aprobowane  w  orzecznictwI'e
sad6w  administracyjnych.  Przyktadowo,  NSA w wyroku  z  7  lipca  2015  r.,  sygn.  akt  lI  FSK
1673n3  stw'lerdzjI+  Zf5  "O  lie  bowiem  dopuszczalne  jest  na  gruncie  Prawa  budowlanego

poslugiwanie sis  przez  Ustawodawce  ctwariymi definicjami takich  poje6, jak "budowla" albo
»urzadzenie  budowlane,,,  o tyle w  prawie  podatkowym,  w  kt6rym  obowiazuja  podwyZszone
standardy okreSIania  przedmiotu  normowania]  tj.  m.in.  przedmiotu  opodatkowania,  definicje
te sa niewystarczajape i nie moga przez to funkcjonowa6 w identyczny spos6b."

Majac na  uwadze,  iZ CzeSci Techniczne  nie zostaly wprost wymienione w treSci  art.  3  pkt 3
Prawa  Budowlanego]  nie stanowia one  budowli w rozumieniu  Ustawy o  PON.  W rezultacie]

pierwsza ze wskazanych powyZeJ. PrZeStanek nie ZOStata SPetniOna.

Ad.b)

Prawo  Budowlane  nie  zawiera  definicji "wyrob6w bt/dow/anych".  W zwiazku  z  powyZszym]
naleZy  posluZy6  sis  definicja  zawarfa  w  ustawI'e  Z  dnia   16  kwietnia  2004  r.   o  \nyrobach

budowlanych2,   kt6ra  w  tym   zakresie   odsyta   do   definicji   zamieszczoneJ.   W   art.   2   pkt   1
rozporzadzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE)  nr 305/2011  z dnia 9  marca 2011  r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrob6w budowlanych i
uchylajacego  dyrekt)Aye  Rady  89/106/EWG3.  zgodnie  z tym  przepisem  "wyr6b  budowlany"
oznacza kaZdy wyr6b lub zestaw \^ryprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego
wbudowania w obiektach  budowlanych  lub  ich  cze§ciach)  kt6rego wta§ciwo§ci  wptywaja  na

wlaSciwo§ci   uZytkowe   obiekt6w   budowlanych   w   stosunku   do   podstawowych   wymagah
dotyczacych obiekt6w budowlanych.

W zwiazku z powyZszym] definicja "wyrobu  budowlanego" wskazuje] Ze o zaliczeniu wyrobu
lub    zestawu    do    kategorii    wyrob6w    budowlanych    decyduje    eel,    w    kt6rym    zostat
wyprodukowany  i  wprowadzony  do  obrotul  oraz wtaSciwoSci  wyrobu  (zestawu).  Celem  tym

jest trvaTe wbudowanie w obiekcie budowlanym.  JednoczeSnie, J'egO wlaSciwoSci  maja mI'e6
wptyw     na     wlaSciwoSci     uZytkowe     obiektu     budowlanego.     Niewatpliwie     materiatami

budowlanymi,  w  rozumieniu  niniejszej  defI'niCji  Sa WyrOby  (ZeSta\ny),  kt6re  stuZa  do  budowy

element6w  konstrukcyjnych  obiektu  budowlanego]   a  takZe  takich  element6w]  jak  Sciany]

Tekstjedn.:  Dz.  U. z2014 r.I  poz.  883zezm.
Tekstjedn.:  Dz.  Urz.  UE L88z4.04.2011]  s.  5l z p6Zn. zm.
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(               )

stropy,   schody,   czy  teZ  dachy   (tak   m.in.:   Plucihska-Filipowicz  AlicJ'a   (red.),  Wierzbowski

Marek (red.)I  Prawo budowlane.  Komentarz] \^ryd.  Ill WK2016).

Konkludujac] obiekt budowlany musi bye wzniesiony z uZyciem wyrob6w]  kt6re:

(i)       stuZa do budowy element6w konstrukcyjnych obiektu budowlanego)

(ii)      sa przeznaczone do trvatego wbudowania w obiekcie budowlanym i
(iii)      maja mI'e6 wptyw na wlaSciwo§ci uZytkowe obiektu budowlanego-

Majac  na  uwadze  powy2sze,  nie  ulega jakiejkolwiek wqtpliwoSci]  Ze  Cze§ci Techniczne  nie
stanowia obiektu budowlanego w rozumieniu Ustawy o PON)  bowiem nie zostaty wzniesione
z  wyrob6w  budowlanych.   Nie  moZna   przecieZ  uzna6,   Ze  wirnik]   gondola  czy  generator
sktadajacy sis  na  CzeSci  Techniczne zostafy wzniesione z  uZyciem  \^ryrob6w budowlanych.
Nie sa one w og6le 'budowane!] lecz wytwarzane w zaktadach wytw6rczych i dostarczane na
miejsce  przeznaczenia  w  celu  I'Ch  mOntaZu  na  fundamencie  i  wieZy,  Jedynie  fundament

wieZy] czy trwale w niego wmontowana wieZa moga zosta6 uznane za wzniesione z uZyciem
wyrob6w  budowlanych.  Natomiast wszelkie  elementy  CzeSci  Technicznych  moga zosta6 w
kaZdej  chwili  wymontowane  (brak  przestanki  trwatego  wbudowania  w  obiekt  budowlany)  i
zastapione innymi.

W   konsekwencji,   na   gruncie   przepis6w   obowiazujacych   po   16   Iipca   2016   r.   CzeSci
Techniczne  nie  spetniaja  przestanek  do  uznania  ich  za  obiekt  budowlany  w  rozumieniu
Ustawy  o  PON]  a  co  za  tym  idzie]  nie  podlegaja  opodatkowaniu  PON.   Niemniej  jednak]

fundament  oraz  trwale  zwiazana  z  nim  wieZa  zostaty  wzniesione  z  uZyciem  materiat6w
budowlanychl   a   zatem   stanowia   obiekty   budowlane   bedace   budowlami.   W  zwiazku   z

powyZszym] podlegaja one opodatkowaniu PON jako budowle.

Wnioskodawca    wskazuje,     iZ    w    orzecznictwie    sad6w    administracyjnych    funkcjonuje
analogiczny pogladl  uksztaltowany na gruncie  podobnych  argument6w] jak wskazane  przez
-Wnioskodawce  po\^ryZej]  na  gruncie  opodatkowania  PON  transformator6w  osadzonych  na
stupach,  kt6re  r6wnieZ  (tak jak elektrownie wiatrowe  poczawszy od  16  lipca 2016  r.)  nie sa
wprost  \nymienione  w  definicji  budowli   na  gruncie  Prawa   Budowlanego]   a  ich  budowa  I.

funkcje sa podobne do tych, jakie petnia Cze§ci Techniczne osadzone na wieZy wbudowanej
w fundament.

Przyktadowo)   NSA  w  wyroku   z   7   lipca   2015   r.   (sygn.   akt   ll   FSK   1673/13)   orzekt)   Ze

"PoniewaZ   transformatory   z   niniejszej   spra\ny   zostaly   posadowione   na   slupach   oraz
ft/ndamenfach   [a   wI.eC   analogicznie   jak   w   przypadku   elektrownI.   WiatrO\vyCh   -   PrZyP.

WhioskodaINeyl,  tO  urZadZenia  te  beZ  uSZCZerbku  dla  budowli  moZna  \nymienia6  na  inne,
zamienia6,    zmienia6   ich    parametry   techniczne,   \nymontowvyla6   i   zastepowa5   innymi
urzadzeniami    bez   zmiany   cafoSci    uZytkowej    budowli,    kf6ra   pozoslaje   ta   sama.    W
konsekwencji to stupy oraz fundamenty stanowiace podstawe dla transformator6w mieszcza
sie   odpowiednio   w   zakresie   pojecia   "czeSci   budowlane   urzadzeri   technicznych,,   oraz

"fundamenty pod maszyny i urzadzenia". Tym samym, tylko one lnypelniaja definicje budowli
zawarfej   w   art.    3   pkf   3   Prawa   budowlanego.   W   konsehalencji,   to   one   podlegaja
opodatkowaniu   podatkiem   od   nieruchomoSci."  AInalogivlcz:ny   poglqd  zostat  przedsfaw'lony
r6wnieZwwyrokach  NSAz 7  Iipca 2015  r.  (sygn.  akt ll  FSK  1552/13))  z  15 kwietnia 2014  r.I



(sygn.  akt II  FSK880/12)] z27wrze§nia 2013 r.I  sygn.  akt ll  FSK2491/12 i  lI  FSK2493/12] z
20  kwietnia  2010   r.   (sygn.   akt  II   FSK  2112/08),   z  5  stycznia  2010   r.   (sygn.   akt   lI   FSK

1101/08)I  czy teZ z 16 grudnia 2009 r.  (sygn-  akt ll  FSK 1184/08)-

Na   powyZsze   konkluzje   nie   ma   wptywu   fakt   umieszczenia   elektrowni   wiatro\^rych   w
zataczniku   do   Prawa   Budowlanego]   kt6ry  wskazuje  wsp6tczynnik  kategorii   obiektu  oraz
wsp6tczynnik wielko§ci obiektu dla okre§lonych kategorii obiekt6w budowlanych.

Warfo w tym kontekScie zwr6ci6 uwage na role przedmiotowego zatacznika]  kt6ry stanowi w
istocie  wykaz  danych  liczbowych  (wsp6tczynnik6w)  m.in.  na  potrzeby  (i)  wymiaru  kary  w

przypadku  stwierdzenia  nieprawidtowoSci  w  trakcie  obowiazkowej  kontroli  (art.  59f  Prawa
Budowlanego)   oraz   (ill)   WSkaZuje   kategOrie   Obiekt6w   wymagajace   lub   niewymagajace

pozwolenia   na   uZytkowanie   (art.   55   Prawa   budowlanego),   a   nie   przyktadowy   katalog
obiekt6w  budowlanych  majacy  doprecyzowa6  definicje  obiektu  budowlanego  wskazana  w
art.  3  pkt  1   Prawa  Budowlanego.  Co wiecej]  uznanie]  Ze  przedmiotowy zatacznik w  istocie
doprecyzowuje definicje obiektu  budowlanego  poprzez dodanie do  nl'ej  elektrowni wiatrowej
5tatoby   w    oczywistej    sprzecznoSci    z    przywotana    powyZej    definicja    legalna    obiektu
budowlanego.   EIektrownie   wiatrowe   nie   sa   bowiem   wznoszone   z   uZyciem   materiat6w
budowlanych.

Tyhl   samym]   umieszczenie   danego   obiektu   w  zataczniku   do   Prawa   Budowlanego   nie

przesadza  jednoczeSnie  o  jego  klasyfikacji  jako  obiektu   budowlanego.  W  konsekwencji)
zdaniem    wnioskodawcy]     dodanie    elektrowni    wiatrowej     do    zatacznika     do     prawa
Budowlanego   nie   sprawia]   Ze   na   potrzeby   opodatkowania   PON   elektrownia   wiatrowa

(rozumiana jako catoS6, tj. cze§ci techniczne wraz z wieZa wspar[a na fundamencie) stata sis
obiektem budowlanym i w catoSci podlega opodatkowaniu PON.

Co   wiecej,   naleZy   zwr6ci6   uwage,   Ze   przedmioto\^ry   zatacznik   klasyfikuje  jako   obiekty
budowlane   r6wnieZ   takie   struktury)   jak   np.    myjnie   samochodowe   (Kategoria   XVII   w

zataczniku do Prawa Budowlanego)I kt6re nie podlegaja w cato§ci opodatkowaniu PON.

W tym kontekScie] tytutem przyktadul Wnioskodawca wskazuje na \nyrok WSA w Olsztynie z
20  paZdziernika  2015  r.  (sygn.  akt  I  SAIOI  486/15))  w  kt6rym  Sad  orzekt]  Ze:  "W stan/'e
fakeycznym niniejszej sprawy przyja6 naleZy, Ze aby uzna6 za caloS6 czeS6 budowlana myjni
i  jej  wyposaZenie)  takie  jak:   modul  bazolny,   panel  komunikacyjnyJ   eleklroniczny  system

pfatniczy|  wymienniki  cieplej  wodyl  PrZyfaCZe  WeWnetrZnej  inStalaCji  C.O.  i  C.W.I  SZCZOtki  na
stanowiskach,    demineralizator    wody|     pompy    wody}    zbiorniki    na    wode    sterowanie
oSwietleniem obiekfu]  zewnetrzny sygnalizator Swietlny alarmul  ZabudOWa SianOWiSka myCia

i  inne  urzadzenia  towarzyszape,   pIZyja6  by  naleZafol   Ze  wymienione  po\nyZej  Oak  i  we
wniosku)   urzadzenia   nie   moga  dziala6   poza  wskazana  budowla,   a   budowla   bez  tych
urzadzefl utracilaby swoja przydatnoS6.  Tymczasem urzadzenia te mogfy bye zamontowane
bez  zezwolenia  na  budowli,  moga  bye  w  dowolnym  czasie  demontowane  i  zastepowane
innymi,  a  budowla  nie  straci oprzez  to  swojej  przydatno5ci.  Co  wiecej  cafkowity  demontaZ
urzadzeh  i zastapienie ich chociaZby sila mie5ni ludzkich  (myjnia reczna)  nie spowoduje]  Ze

budowla utraci charakter.I PrZeZnaCZenie myjni SamOChOdOWej.

:` --:-``!i..I.-I:i I ---  `
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Reasumuiac  naleZv  uzna6,  Ze  urzadzenia  mvini  zostaly  pctacznie  zeii£o_b_a  i  z  budowla

i_ed_vpje_ w__a_elu  PrZemiiaiaCeqO  uZvtku co wvnika stad. Ze moqf1±b_y§_dOWOInie demontowane i

zasI§_powane  innvmi,   przenoszone  w  inne  mieisca  bez   utratv__slyyoie_a_a_C__f!arakteru   i   beZ
zmianv charakieru  budowli.  Biorac powvZsze  pod  uwaqe  stwierdzi6  naleZv,  Ze w QrZM2_a_d_kyu_

qdy  istnieie  tvlko  zwiazek  uZvtkowv  pomiedzv  urzadzeniami,   a  budowla|4!n_QrdaQj_  mVini
opodatkowaniu podlega iedvnie czeS6 budowlana (podkr. Wnioskodawcy) - podobnie orzekf
Wojew6dzki  Sad  Administracyjny  w  Rzeszowie  wyrokiem  z  25  Iipca  2013r.  w  sprawie  I
SAAIz 42or73". Analogiczny poglad w tym  zakresie wyraZono  r6wnieZ w wyrokach WSA w
Krakowie z 9  lipca  2015  r.  (sygn.  akt  I  SA/Kr 641/15)I  WSA w Rzeszowie z 25  Iipca 2013  r.

(sygn.  akt  I  SA/Rz  420/13)  oraz  WSA  w  Gliwicach  z  16  paZdziernika  2013  r.  (sygn.  akt  I
SA/GI 619/13).

W  zwiazku   z   powyZszym,   samo   zaklasyfikowanie   elektrownl'   wiatrowej,   jako   odrebnej
kategorii  obiektu  budowlanego  na  potrzeby  Prawa  Budowlanegol  nie  stanowi  podsta\^ry  do
takieJ. klasyfikacji na gruncie Usta\ny o PON.

Majac na uwadze powyZsze naleZy stwierdzi6l Ze Cze§ci Techniczne:

1)    z oczywistych wzgled6w nie stanowia budynku ani obiektu matej architektury)
2)     nie  stanowia  urzadzenia  budowlanego  bowiem  nie  moZna  uzna6l  Ze  umoZliwiaja  one

wykorzystywanie    wieZy    z    fundamentem    zgodnie    z    ich    przeznaczeniem    (wrecz

przeciwnie  -  co  naJ'WyZej  to  wieZa  wraz  z  fundamentem  umoZIiwia  wykorzystywanie
Cze§ci Technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem)I

3)     nie  stanowia  obiektu  budowlanego  w  rozumieniu  Prawa  Budowlanego]   poniewaZ  nie
zostaly wzniesione z uZyciem materiat6w budowlanych.

Podsumowujac]  na  gruncie  przepis6w  Ustawy  o  PON  i  Prawa  Budowlanego  w  brzmI'eniu
obowiazujacym  od  16  Iipca  2016  r.  opodatkowaniu  PON  nadal  podlega jedynie  fundament
oraz  wsparta   na  him  wieZa.  W  konsekwencji]   wejSc'le  w  Zycie   Ustawy  o   lnwestycjach]
zdaniem   Wnioskodawcy,    nie   spowoduje   zmiany   zasad    opodatkowania    PON    Cze§ci
Technicznych od  1  stycznia 2017 r.

lV.      Uwagi dodatkowe

Dodatkowo,     Wnioskodawca     przedstawia     poniZej     szereg     innych,     bardzo    waZnych
argument6w,  kt6re  potwierdzaja  prawidtowoS6 przeprowadzonej  powyZej  analizy  przepis6w
Ustawy  o  PON  oraz  Prawa  Budowlanego  w  brzmieniu  zmienionym  przepisami  Ustawy  o
lnwestycjach.

A.    Wyk!adnia celowoSciowa Ustawy o lnwestycjach

Wprowadzenie  Usta\^ry  o  lnwestycjach  byto  wynikiem   licznych  wystapieh  ob)n^/ateli  oraz
stowarzyszeh   zatoZonych   w   celu   przeciwdziatania   budowie   elektrowni   wiatrowych   w
okreSlonych   lokalizacjach]   w   kt6rych   proszono   o   podjecie   odpowiednich   krok6w   celem
ws[rzymania   budo\^ry   elektrowni   wiatrowych.   Przedmiotowe   wystapienI'a   byfy   kierOWane
zar6wno bezpo§rednio do cztonk6w parlamentu) jak r6wnieZ do cztonk6w Rady Ministr6w.

Wobec  po\vyZszego)   podjeto  decyzje  o  uregulowaniu  kwestii  dotyczacych  lokalizowania]
budowy  i  eksploatacji  elektrowni  wiatrowych  w  Polsce.  W  rezultacie]  opracowana  zostata



ustawa   (tj.   Ustawa   a   lnwestycjach)I   kt6rej   przedmiotem   (zgodnie   z   uzasadnieniem   do

projektu tej usta\^ry) jest:

.       okreSlenie warunk6w, zasad i trybu lokalizacji oraz realizacji elektrowni wiatrowych

.       uregulowanie warunk6w lokalizacji zabudowy  mieszkaniowej  (budynk6w mieszkalnych  i

budynk6w   o   funkcji   mieszanej,   w   sktad   kt6rych   wchodzi   funkcja   mieszkalna)   w
sasiedztwie elektrowni wiatrowych]
wprowadzenie   rozwiazahl   dzieki   kt6rym   przepisy   Prawa   Budowlanego   dotyczace
uZytkowania  obiekt6w  budowlanych  oraz  dotyczacych   katastrof  budowlanyeh  zmajda
zastosowanie  c!o  catych  elektrowni  wiatrowych  (w  tym  element6w  technI'CZnyCh  tyCh

elektrowni)]

wprowadzenie    obowiazku    uzyskania    przez    inwestora    decyzji    a    pozwolemiu    na
uZytkowan ie I

.      wprowadzenie obowiazku uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatacje] oraz

.       objecie elektrowni wiatrowych dozorem technicznym.

Majac  na  uwadze  powyZsze,  intencja  Ustawodawcy  nie  byt  wzrost  PON  w  ociniesieniu  do
elektrowni   wiatrowych,   a  jedynie   wprowadzenie   odpowiednich   regulacji   zapewniajacych
nadz6r  Pahstwa  mad  inwestycjami  w elektrownie  wiatrowe  w  Polsce  poprzez  ustanowienie
norm  prawnych  regulujacych  warunki  i  zasady  budowy  i  lokalizacji  elektrowni  wiatrowych.

Przy    tak    sformutowanym    celu    Usta\Ary    O    lnWeStyCjaCh    (VIryartykutOWanym    WPrOSt    W

uzasadnieniu   do   projektu   tej   usta\^ry),   nie   spos6b   doszukiwa6   sis  jakichkolwiek   innych
intencjil w tym a charakterze fiskalnym.

Co  wigeeji   gc]yby   Ustawodawca   zechciaf  zwiekszy6  obciaZenia   podatkowe  w  PON   dla
wla§cicieli  elektrowni wiatrowych,  osiagajac jednocze§nie w/w cele,  to m6gtby tego dokona6

poprzez dodanie elektrowni wiatrowych do przyktadcwego katalogu budowli wymienionych w
Prawie Budowlanym  lub bezpoSrednia zmiane Ustavlry a PON.

Skoro jednak  Ustawodawca zdecydowat sis  na  uporzadkowanie  kwestii  lokalizacji  i  nadzoru
mad elektrowniami wiatrowymi poprzez

(i)       wprcwadzenie   cia   po!skiego   porzadku   prawnego   odrebnej    ustawy   -   Ustavlry   a
I nwestycjach]

oraz] dla unikniecia watpiiwo§ci dotyczacych objecia ich nadzorem budcwlanym]

(ii)      wykreSlenie  elektrowni  wiatrowych  z  kategorii  urzqdzeh  budowlanych  okre§Ionych  w
definjcji buclowli zawartej w Prawie Budowlanym)

(iii)      c!odanie  elektrowni  wiatrowych,  jako  nowej  kategorii  obiekt6w  budowlanych  w  ramach
zatacznika do Prawa Budowlanego

nie  zawierajac  jednoczeSnie   ani  w  Ustawie  a   lnwestycjach   ani  w  Prawie   Budowlanym

jakichkolwiek    przepis6w    moc!yfikujacych    przedmiot    opodatkowania    w    odniesieniu    do
elektrowni wiatrowych] to nie moZna przypisa6 mu tej dodatkowej intencjio

Co wiecej, gdyby rzeczywiScie celem Ustawodawcy byta zmiana zasad opodatkowania PON
elektrowni  wiatrowychl  to  Ustawa  a  !nwestycjach  musiataby  zawiera6  przepisy  podatkowe

(albo wjej treSci albo poprzez zmiane Usta\^ry a  RON),  a co za tym  icizie,  stataby sis ustawa
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podatkowa w rozumieniu art. 3 pkt 1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
W konsekwencji]  zgodnie z art.  37  ust.  2  Regulaminu Sejmu  RP!  pierwsze czytanie projektu

ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe powinno sis odby6 na posiedzeniu plenamym
Sejmu      RP.       Natomiast,      jak      wynika      z      opisu      przebiegu      prac      legislacyjnych

(tlttp://\"AVSejmJJOVrol/Sejm8msf/PrzebieqProcxsp?nr=31 5)    projekt    ten    skierowano    do

pierwszego   czytania  w   Komisji   !nfras'truktury]   kt6ra   nie  jest   nawet   komisja  wla§ciwa  w
sprawach   podatko\^rych.    Gdyby   zatem    uzna6]   Ze   Ustawa   o   lnwestycjach   modyfikuje

przec!miot  opodatkowania  PON,  to  powyZsza  pomytka  tieSIi  zaszta)  Ustawociawcy  stanowi
podstawe do uchylenia  przepis6w Ustawy o  lnwestycjach, jako niekonst)rfucyjna w zakresie]
w jakim maze bye interpretowana jako odnoszaca sis do prawa daninowego.

W konsekwencji,  wyktadnia  celowoSciowa  przepis6w  Ustawy  a  lnwestycjach  oraz  przebieg

procesu  legis!acyjnego  nie  pozostawiaja  watp[iwoSci,  iZ  jej  przepisy  nie  modyfikuja  zasad
opodatkowania PON CzeSci Technicznych.

B.    Zasada okreSIonoSci w prawie podatkowym

Z    zasady   demokratycznego   pahstwa   prawnego   ustanowionej   w  art,   2   Konstytucji   RP
wynika,  Ze  kaZda  regulacja  prawna,  nawet  a charakterze  ustawowym,  musi  m.in.  spetnia6
wym6g  dostatecznej   okre§lono§ci.   Przepisy  prawne  musza  bye  sformutowane  w spos6b

poprawny]   precyzyjny   i jasny.   Naruszeniem   Konstytucji   RP  jest   stanowienie   przepis6w
niejasnych,     wieloznacznych,     niepozwalajacych     jednostce     przewidzie6     konsekwencji

prawnych jej zachowah.

W  swym  dotychczasowym  orzecznictwie  Trybunat  Konstytucyjny  (dalej:  TK")  wielokrotnie
wypowiadat  sis  na  temat  zasacly  okreSlenoSci  przepis6w  prawa]  zajmujac  stanowisko]  Ze

omawiana  zasada  jest  funkcjonalnie  zwiazana  z  zasadami   pewno§ci   i   bezpieczehstwa

prawnego oraz ochrony zaufania do pahstwa i  prawa  (zob. wyroki TK z 9 paZdziernika 2007
r.  (sygn.  akt SK 70/06)I  z 28  paZc!ziemika  2009  r.  (sygn-  aRE Kp 3/09)I  z  13 wrzeSnia 201rf  r.

(sygn.  akt  P  33/09)).  Zasady te  nakazuja,  aby  przepisy  prawa  byty formutowane w spos6b
precyzyjny   i  jasny   oraz   poprawny  pod   wzgledem  jezykovlrym.   Precyzja   przepisu   winna
przejawia6  sis  w  konkretno§ci  naktadanych  obowiazk6w  i  przyznawanych  praw,  tak  by  ich
treS6  byta   oczywista   i   pozwalata   na   ich   wyegzelan/owanie.   TK  podkreSlat  przy  tym]   Ze
omawiana zasada  ma szczea6lnie donioste znaczenie w sferze Draw i wolnoSci.  Zwlaszcza
w  przepisach  podatkovlrvCh  uStaWOdaWCa  nie  maze  poprzez  nieiasne  formutowanie  treSci

przepis6w  pozostawia6  oraanom  maiacvm  ie  stosowa6  nadmiemei  swobody  ustalania  ich
zakresu   podmiotoweao   i   przedmiotoweao,   a   podatnikom   stwarza6   niepewnoSci   co   do
cia2acvch  na  nich  obowiazk6w  (zob.  przyktadowo  wyrok TK z 29  lipca  2014r.,  sygn.  akt  P
49/13).

Aby oceni6 zgodno§6 sformutowamia okre§Ionego przepisu prawa a wymaganiami poprawnej
legislacji)  istotne sa trzy zato2enia.  Po piervsze - kaZdy przepis ograniczajqcy konstytucyjne

wolno§ci  lub  prawa  winien  bye sformutowany w spos6b  pozwalajacy jednoznacznie  ustali6]
kto  i  w jakiej  sytuacji  podlega  ograniczeniom.  Po  drugie  -  przepis taki  powinien  bye  na  tyle

precyzyjny]  aby zapewnione byty jego jednolita wyktadmia i jedno!ite stosowanie.  Po traecie -
przepis  taki  powinien  bye  tak  ujety)  abv  zakres  ieao  zastosowanl'a  obeimowal  dylko  te    /



svtuacie, w kt6rvch dziaTaiacv racionalnie ustawodawca istotnie zamierzal wprowadzi6
reglulacje oglraniczajaca korzystanie z konstytucyinych wolnoSci i Draw (zob. \^ryroki TK
z 30 paZdziemika 2001  r.  (sygn.  akt K 33/00)I  z 9 paZdziemika 2007  r.  (sygn.  akt SK 70/06)i

z 3 grudnia 2013 r_  (sygn.  akt P 40/12)).

Trybunat  Konstytucyjny  zwracat  r6wnieZ  uwage,   iZ  przepisy  podatkowe  powinny  bye  tak
shonetrucNIane,  naby jednOstka mOgia  PrZeWidyWa6 daninowe konsekwencje  swoich  dzialari

(...) analizowana zasada wymaga w szczeg6InoSci, aby zainteresowany znat doidadna tre§6 i
wysokoS6 ciaZacych na nim obowiazk6w daninovy)/ch w GhWili zajScia zdarzefi powodujacyoh

pows fan/'e  Zak/'ego  obow'azkt/"  (wyrok  z  2  kwietnia  2007  r.  (sygn.  SK  19/06)i  OTK  ZU  mr
4/AV2007,  poz.  37; teza  powt6rzona w wyroku z 27 Iistopada 2007  r.  (sygn.  SK 39/06),  OTK
ZU  nr 10/A/2007,  poz.  127)".

W  po\^ryZszym  kontekScie  naleZy  zwr6ci6  uwage  na  fakti   iZ  Ustawa  o   lnwestycjach  nie
zawiera jakichkolwiek regu!acji materialnoprawnych dotyczacych zasad opodatkowania PON
elektrowni wiatrowych.  Jedynym  przepisem,  kt6ry m6gtby potencjalnie sugerowa6 zmiane w
sferze opodatkowania jest art.  1 7  Usta\^ry a  lnwestycjach]  kt6ry stanowi,  iZ "Od ch/'a  vve/'Sc/'a
w Zycie  ustawy do dnia 31  grudnia 2016  r.  podatek od  nieruchomo5ci dctyczqcy elektrowni
wiatrowej  ustala  sie  i  pobiera zgodnie  z  przepisami  obowiazujapymi  przed  clniem wej5cia w
Zys/'e t/sfavy?.  Niemniej jednak]  zar6wno  brzmienie tego przepisu] jak i jego umiejscowienie
na kohcu  Ustawy a lnwestycjach przesadza,  i2 praepis ten ma charakter normy przej§ciowej

(interfemporalnej)I   a   nie   materialnej   zwlaszcza]   Ze   wyraZnie   odnosi   sis   on  jedynie   do
wskazanego  w  him   okresu,   nie  regulujac  w  Zaden  spos6b  kwestii  opodatkowania   PON
elektrowni wiatrowych w !atach kolejnych.

Z  kolei   roli   przepis6w  technicznych  -  interfemporalnych!   majacych  stuZy6  realizacji   m.in.

konstytucyjnych  zasad  pewnoSci  prawa  i  ochrony  praw  nabytychl  nie  moZna  utoZsamia6 z
rola przepis6w merytorycznych - materialnych] kt6re modyfikuja istniejqcy stan prawny.

W   po\^ryZszym    kontek§cie   podkre§Ii6   naleZy,    iZ   funkcja   przepis6w   przej§ciowych   jest
wytacznie  normowanie  wpt)M/u  nOWegO  PraWa  na  StOSumki  POWState  pod  dZiataniem  PraWa

dotychczasowego. Przepisy te dotycza w szczeg6InoSci:

a)    sposobu zakohczenia spraw bedacych w toku;
b)     rozstrzygania,   czy   i  w  jakim  zakresie   nowe   przepisy  stosuje  sis  do   obowiazk6w  i

uprawnieh powstatych pod rzadami prawa dotychczasowego;
c)     rozstrzygania, czy i przezjaki czas utrzymuje sis instytucje, kt6re znosi nowe prawo;
d)     rozstrzygania] czy utrzymuje sis w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze.

Wobec    powyZszego,    sam    fakt,    iZ    Ustawa    a    lnwestycjach    zawiera   jedynie    normy
mI'eCIZyCZaSOWe  OdnOSZqCe  Sis dO  PObC"  POdatku  nie  maze  automatycznie  przesadza6)  Ze

zmianie  ulegly takZe zasady opodatkowania  PONi  zwtaszcza w sytuacjil  gdy  Ustawodawca
nie   ustanowit   zadnego   przepisu   materialnego   regulujaeego   te   kwestie.   Tego   rodzaju
dziatanie  Ustawodawcy  wprost  godzitoby  w  przywotane  powyZej  standardy  konstytucyjne  i
stanowitoby    samodzielna    przestanke     stwierdzenia     niezgodnoSci    tych     przepis6w    z
Konstytucja RP.
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W  ocenie  Wnioskodawcy]   takie   sfomutowanie   przepisu   intertemporalnego  w   Ustawie   o
lnwestycJ'aCh  miatO  na  Celu  tylko  i  wytacznie jednoznaczne  uregulowanl'e  kwestii  ustalenia  i

pobrania  PON w roku,  w kt6rym weszta w Zycie wspomniana  ustawa  (z uwagi  na fakt,  iZ jej
przepisy weszty w Zycie w trakcie roku podatkowego). Z drugiej strony]  nawet gdyby przyja6l
Ze   charakter  tego   przepisu   jest   podatkowotw6rczyl   to   nie   wprowadzono  jednocze§nie
odpowiednI'Ch norm Okre§Iajacych przedmiot opodatkowanI'a.  Co wiecej,  nie zawarfo r6wnieZ
stosownego  odestania  w  Ustawie  o  PON]   kt6re  uprawniatoby  do  stosowania   Ustawy  o
lnwestycjach przy okreSlanI.u PrZedmI.Otu OPOdatkOWania na POtrZeby PON.

Podsumowujac]    Wnioskodawca    stoi    na    stanowiskul     iZ    zmiana    przepis6w    Prawa
Budowlanego spowodowana wej§ciem w Zycie Ustavy o lnwestycjach pozostaje bez wpJywu
na  zakres  opodatkowania  elektrowni  wiatrowych.  W  zwiazku  z  powyZszym  od  1   stycznia
2017   r.   opodatkowaniu   PON   podlega  wytacznie  wieZa  wraz  z  fundamentem,   natomiast
CzeSci Techniczne pozostaJ.a lPOZa ZakreSem OPOdatkOWania tym POdatkiem.

C.    Naruszenie przepis6w unijnego prawa pomocy publicznej

NiezaleZnie  od  powyZszych  okoliczno§ci  Wnioskodawca  pragnie  r6wnieZ  zwr6ci6  uwage]

jedynie   z   ostroZno§ci   procesowej]   Ze   w   przypadku,    hipotetycznym   oraz   sprzecznym
z powotanymi   przepisami   i   zasadami]    uznania   przepis6w   Ustawy   o   lnwestycjach   za
skutkujace  opodatkowaniem  PON  Cze§ci  Technicznych,  wskazana  ustawa  bytaby  r6wnieZ
sprzeczna  z  bezpo§rednio  skutecznyml'   i   majacymi   bezpoSrednio  zastosowanie   unijnymi
reguTami udzielania pomocy publicznej.

W  przypadku  przyjecia  bowiem  powyZszej]  nieuprawnionej  w  przekonaniu  Wnioskodawcy]
interpretacji    Usta\^ry    o    lnwestycjach,    niekt6rzy    przedsiebiorcy    w)rfwarzajacy    energie
elektryczna   w   oparciu   o  'technologie   vlrykOrZyStujaCe   OdnaWialne   Zr6dta   energii,   w  tym

przedsiebI'OrCy WytWarZajaCy energie W Zr6dtach oparfych  na wsp6tspalaniu,  byliby zwolnieni
z obowI'aZku ZaPtaty PON w odniesieniu do technicznych element6w \^rykorzystywanej w tym
celu     infrastruktury,     podczas    gdy    przedsiebiorcy    lacy    jak    Wnioskodawca,     r6wnieZ
wytwarzajacy energie z odnawialnych Zr6det energii, ale oparlych na energii wiatrowej, byliby
zobowiazani   do   zaptaty   podatku   od   catoSci   infrastruktury,   w  tym   takZe  jej   element6w
technicznych.  Podobnie,  takZe  przedsiebiorcy wytwarzajacy energie elektryczna w Zr6dtach
konwencjonalnych  byliby  wolni  od  obowiazku  zaptaty  PON  w  odniesieniu  do  element6w

technicznych  infrastruktury  wykorzyst)nyanej  do  wytwarzania  energiI',   Choc  przedsiebiorcy
wytwarzajacy energie z odnawialnych Zr6det energii w elektrowniach wiatro\^rych  uiszczaliby

podatek od tych element6w na zasadach og6lnych.

Zgodnie  natomiast z  przepisami  art.  107  ust.  1  Traktatu  o funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej

("TFUF)I  na gruncI'e  PraWa  unijnegO  PrZeZ POmOC Publiczna  rozumie  sis wszelkie wsparcie
udzielane)  w jakiejkolwiek  formie)  przez  Pahstwo  Cztonkowskie  lub  przy  uZyciu  zasob6w

pahetwor^rych   u3rZeSlanka   Publicznego   pochodzenia   5rodk6w),   k*6re  zardI6ca  lub   grozl
zakt6ceniem   konkurencji   (pzesfar)ha   wp/J"/I/  na   Wart/r)A/I  kOnkL/renCJ'/)   PrZeZ   SPrZyjanie
niekt6rym    przedsiebiorcom   lub   produkcji    niekt6rych   towar6w   (pffes/anka   se/ekf:)"/r)e/.
horzySc/I d/a przeds/'eb/'orc6w) w zakresie,  w jakim wptywa  na wymiane  handlowa pomiedzy
Pchstwam.l Cz!londowsrdlm`l (przestanka wplywu na handel wewnqtrzuntiny) -



Jak wskazuje  Komisja w swojej  utrwalonej  praktyce] jedna z podstawowych form  udzie!ania

przez   Pahstwa    Cztonkowskie    pomocy   publicznej    sa    instrumenty   podatkowel    w   tym
zwolnienia]   ulgi  oraz  preferencyjne  stawki  podatkowe,  W  szczeg6Ino§ci]  jak  wskazywata
wielokrotnie    Komisja    Europejska)   jake   Srodki   skutkujace   bezpoSrednio   zmniejszeniem

wptyw6w  publicznych  (poclatkowych)i  stosowane  przez  Pafistwa  Cztonkowskie  zwolnienia]
ulgi   i   preferencyjne   stawki   podatkowe   z   pewnoScia   spetniaja   przestanke   publicznego

pochodzenia   §rodk6w  wspomniana   powyZej.   Co   wiecej]   zr6Znicowanie   stawek   podatku
uprzywi!ejowujace     czeS6     przeclsiebiorc6w    w     por6wnaniu     z innymi     przedsiebiorcami

prowadzacymi   podobna   dziata!no§6   spetnia   takZe   bez   watpienia   powotana   przestanke
selektywnej  korzy§ci.  Ponadto,  w  przypadku  przepis6w  r62nicujacych  sytuacje  podatkowa

przedsiebiorc6w funkcjonujacych  na  rynku  wytwarzania  energii  elektrycznej,  kt6ry  z  natury
posiada  charakter  transgraniczny  i   cechuje  sis  silna  konkurencja   pomiedzy  podmiotami
z r6Znych  Pahstw  Cztonkowskich]  wpJyw takich  rozwiazah  na  warunki  konkurencji  oraz  na
handel wewnatrzunijny jest oczywisty.  Wskazane  przestanki wptywu  na warunki  konkurencji
oraz wptywu na handel wewnatrzunijny r6wnieZ byfyby zatem spetnione.

W   rezultacie,    przepisy    Usta\Ary    O    Inwestycjach    I'nterPretOWane   W   SPOS6b    skutkujacy

zwo!nieniem  niekt6rych  przedsiebiorc6w  wytwarzajacych  energi§  elektryczna  z  obowiazku
zaptaty   PON   w   odniesieniu   do   technicznych   element6w   wykorzystywamej   w   tym   celu
infrastruktury,  w  przypadku  opodatkowania  tym  podatkiem  na  zasadach  og6Inych  innych

przedsiebiorc6w    prowadzacych    wspomniana    dziatalno§6]    takich    jak    Wnioskodawcal
odpowiadatyby  wszystkim  kryteriom  wskazanym  w  art.   107  ust.   1  TFUE  i z  tego  wzgledu

stanowitoby Zr6dto pomocy publicznej w rozumieniu prawa unijnego.

Zgoc!nie jednakZe  z  art.  108  ust.  3 zd.  3  TFUE  Pahstwa  Cztonkowskie  majq  bezwzgledny
obowiazek uprzedniej  notyfikacji  Komisji  Europejskiej  kaZdej  plancwanej  pomocy publicznej]

jak  r6wnieZ  obowiazek wstrzymania  sis  z jej  udzieleniem  do  czasu wydania  przez  Komisje
pozytywnej   decyzji   w   sprawie   tej   notyfikacji.   Pomoc   ucizielana   z   naruszeniem   togo
obowE.apku jest Zatem SPrZeCZna Z PraWem.

PoniewaZ Ustawa o  lnwestycjach  nie byta  przedmiotem takiej  notyfikacji,  polskie wladze nie
mogq    zgodnie    z     prawem     unijnym     wprowadzi6    zr6Znicowania    w    zakresie     PON
uprzywilejowujacego    niekt6rych    przedsiebiorc6w    wytwarzajacych    energie    elektryczna

poprzez   brak   opodatkowania   w   ich   przypadku   element6w   technicznych   infrastruktury
wykorzystywanej w tym  celu wobec opodatkowania  analogicznych  element6w technicznych
infrastruktury energetycznej \^rykorzystywanych przez innych  przedsi§biorc6w prowadzacych
taka  dziata!no§6,  w tym  przez Wnioskodawce.  Co  wi§cej,  w  przypadku  uznania  powyZszej

pomocy za  niezgodna z rynkiem wewnetrznym  (co jest bardzo prawdopodobne ze wzgledu
na    brak    powiazania    faktu    przyznania    oraz    wysoko§cI'    tej    POmOCy    Z   jakimikOIwiek

ewentualnymi  zobowiazaniami  inwestycyjnymi  lub operacyjnymi  beneficjent6w),  beneficienci

lei  pomocy  bvliby  r6wnieZ  zobowiazani  do  zwrotu  kwot  w wysoko§ci  r6wnowaZnei  pomocv

publicznei   uzyskanei   przez   nich   (w   postaci   korzystnego   dla   nich   zr6Znicowania   zasad
ob!iczania    podatku    od    nieruchomoSci)    wraz   z    odsetkami    naliczanvmi    wedtug    stopv

oatoszonei DrZeZ Komisie EuroDeiSka.
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Ponadto]    niezaleZnie   od    naruszenia   prawa    uniJ'negO,   jakie   miatOby   miejSce   W   takim

przypadku]   oraz   zwiazanych   z   tym   konsekwencji   obciaZajacych   po!skie   wladze   oraz
beneficjent6w   pomocy'    zgodnie   z   utrwalonym    orzecznictwem   TSUE   tak2e   podatnicy
dotkni?ci    bezpo§rednio    negat]AVnymi    Skutkami    natOZenia    podatku    w    okoliczno§ciach

zwiazanych  z udzieleniem  bezprawnej  pomocy  publicznej  innym  przedsiebiorcom,  mogliby
Zada6]  bezpo§rednio na podstawie  prawa unijnego]  zwrotu pobranego od nich  podatku wraz
z odsetkami)  jak  r6wnieZ  naprawienia  ewentualnej   szkody  zwiazanej  z   natoZeniem  tego

podatku]  w  tym  w  zakresie  dotyczacym  zaprzestanych  !ub  zarliechanych  inwestycji  oraz
!ikwidacji prowadzenej przez nich uprzednio dziata!no§ci.

W kontek§cie  powyZszego Wnioskodawca zwraca  uwage'  iZ  Komisja  Europejska  niezwykle
aktywnie SIedzi  i  analizuje zgodno§6 z  prawem  UE wszelkich  akt6w prawnych  uchwalanych

przez poszczeg6lne pahstwa cztonkowskie.  Tytutem  przykfadu,  wskaza6 moZna  na ostatnie
wydarzenia   skutkujace   wszczeciem    przez   Komisje   Europejska    19   wrze§nia   2016    r.
szczeg6towego  postepowania  wyjaSniajacego  w  sprawie  polskiego  podatku  od  sprzedaZy
detalicznej  (numer  sprawy:  SA.44351),  kt6ry  budzi  obawy  Komisji  w  zakresie  selektywnej

przewagI'   PrZedSiebiOrStw   nad   iCh   kOnkurentami   Z   naruSZenI'em   unijnyCh   ZaSad   POmOCy

pahstwa-    Co    istotne]    Komisja   w   komunikacie    prasowym    (http://europa.eu/rapid/press-
release  lP-16-3104  plhin)  wskazata,  'lZ  "Komisja  przystapila  do  zbadania  tej  sprawy  w
nastepstwie  doniesieri  medialnych.   Polska  nie  zgiosifa  tego  podatku  Komisji.  W  sierpniu

2016   r.   Komisja   otrzymala   r6wnieZ   skarge,   w   kt6rej   zarzucono,   Ze   polski   podatek  od
sprzedaZy  detalicznej  narusza  untine  zasady  pomocy  paflstwa.  Komisja  nie  halestionuje

prawa   Polski   do   decydowania   a   poziomie   opodatkowania   ani   ceI6w   poszczeg6lnych
podatk6w i optat. JednakZe system podatko\ny powinien bye zgodny z prawem  Uniil W tym Z
zasadami   pomocy   pahstwa,    i   nie   powinien   faworyzowa6   w   spos6b   nieuzasadniony
szczeg6Inego   rodzaju   przedsiebiorstw   (.-.)"  W   I:w'lqzku  I  powyZszrym  KJOrrilstJa  \nydata
r6wnieZ  nakaz  zobowiqzujacy  Polske  do  zawieszenia  stosowania  tego  podatku  do  czasu
zakohczenia jego analizy przez Komisje.  Pob6r podatku  m6gtby bowiem  pociagna6 za sobs
daleko idace konsekwencje] w tym opisane przez Wnioskodawce povyyZej.

Wnioskodawca  pragnie  r6wnieZ  podkre§li6]  Ze zgodnie z zasada  prounijnej  wykfadni  prawa

krajowegol   polskie   organy   admjnistracji   maja   obowiazek   interpretacji   przepis6w   prawa

polskiego  budzacych  ewentua!ne  wqtpliwo§ci  co  do  zgodnoSci  z  prawem  unI'jnym  W  taki
spos6bl  by unikna6 sprzeczno§ci  pomiedzy przepisami  prawa  krajowego oraz bezpo§rednio
skutecznymi   przepisami   prawa   unijnego.   JeZeli   zatem   przepisy   Ustawy   o   lnwestycjach
miatyby  budzi6  watpliwo§ci  polegajace  na  przypuszczeniu  wystepowanI'a  na  iCh  POdStaVVI'e

pomocy  publicznej   bezprawnej   i   niezgodnej  z  rynkiem  wewnetrznym,  to  polskie  organy
adml'nistracii   maia   prawnv   obowiazek   usuniecia   lei   watpliwoSci   w   proeesie   prouniinei
wvktadni prawa poprzez uznanie, Ze wspomniane przepisy prawa polskiego nie wprowadzaia
Zadneqo zr6Znicowania pomiedzv podatnikami PON w zakresie opodatkowania technicznych

element6w     infrastrukturv     stuZacei     do     \wtwarzania     eneraii     elektrycznei.     Sytuacja

prawnopodatkowa wytw6rc6w energii  elektrycznej  w elektrowniach wiatrowych  powinna  bye
zatem   w   omawianym   zakresie   identyczna   z sytuacja   innych   wspomnianych   wytw6rc6w
energii elektrycznej.



W konsekwencji, ze wzgledu na bezpo§rednia skuteczno§6 powotanego art.  108 ust.  3 zd.  3
TFUE  (notyfikacja  pomocy publicznej), zasade !ojalno§ci wyra2ona w TFUE oraz obowiazek

prounijneJ'  Wykfadni  PrZePiS6w  krajovyychl  jak  r6wnieZ  ze  wzgledu  na  potencjalne  dotkliwe
konsekwencje majatkowe dla polskich wladz]  w tym samorzadowychl  dla beneficjent6w ora++

(w  przypadku  przyjecia  interpretacji  przeciwnej  do  wskazanej  w  niniejszym  wniosku)  dla
podmiot6w (takich jak Wnioskodawca) dotknietych skutkami ewentualnej  pomocy publicznej]
naleZy  uzna6,  Ze  wytw6rcy  energii  elektrycznej  w elektrowniach  wiatrowych  nie  podlegaja
PON w zakresie dotyczacym technicznych element6w infrastruktury stuZacej do \^rytwarzania
energii elektrycznej_

W  Swietle  powyZszegol  Wnioskodawca  stol  na  stanowisku?   iZ  zmiana  przepis6w  Prawa
Buclowlanego spowodowana wej§ciem w Zycie Usta\ny a lnwestycjach pozostaje bez wptywu
na  zakres  opodatkowania  elektrowni  wiatrowych.  W  zwiazku  z  powyZszym]  po  1   stycznia
2017   r.   opodatkowaniu   PON   bedzie   podlega6   wytacznie   wieZa   wraz   z   fundamentem]
natomiast CzeSci Techniczne pozostaja poza zakresem opodatkowania tym podatkiem.

D.    Zasada rozstrzygania wqtpliwoSci na korzyS6 podatnika

Majac  na   uwadze   przywotane   przez  Wnioskodawce  argumenty]  Wnioskodawca   stoI'   na
stanowisku]  Ze  wej§cie  w  Zycie  Ustawy  a  lnwestycjach  nie  zmienia  zasad  opodatkowania
PON elektrowni wiatrowych poczawszy od  1  stycznia 20ri7 r_

JednakZe,   gdyby  teoretycznie  przyja6,  Ze  zmiany  wprowadzone  Ustawq  o   lnwestycjach
miatyby  doprowadzi6  do  rozszerzenia  zakresu  opodatkowania  PON  elektrowni  wiatrowych]
to takie rozszerzenie naruszatoby wskazane powyZej w pkt lV niniejszego wniosku przepisy i
zasady prawa-

Taka sytuacja prawna prowadzi do niepewno§ci prawnej zar6wno po stronie podatnik6w, jak
i   organ6w  podatkovlryCh]   kt6re   r6wnieZ  nie   moga  samodzielnie   rozstrzyga6]   kt6ra  z  \^AVo

wartoSci   powinna   zyska6   pierwszehstwo   kosztem   innej.    Prowadzitoby   to   bowiem   do
wielokrotnie  pietnowanej  w  orzecznictwie  TK  (w  tym  takZe  w  orzeczeniach  przywofanych

pow/yZej)  sytuacji,  w  kt6rej   niejasne  formutowanie  treSci   przepis6w  pozostawia  organom
majacym    je    stosowa6    nadmiema    swobode    ustalania    ich    zakresu    podmI'OtOWegO    i

przedmiotowego] a wiec do stanu niepewnoSci co do ciaZacych na podatnikach obowiazk6w.

Wobec  po\^ryZszego]  zdaniem  Wnioskodawcy]   niejasne  i  niejednoznaczne  sformutowanie

przepis6w  Ustawy  o  lnwestycjach  niewatpliwie  rodzi  watpliwoSci  co  do  treSci   przepis6w

prawa podatkowego] kt6re - zgodnie z art. 2a Ordynacji podatkowej - naleZy rozstrzyga6 na
korzy§6 podatnika.

Jak wskazano w uzasadnieniu  do  projektu  usta\^ry o zmianie  ustawy Ordynacja  podatkowa
oraz  niekt6rych   innych  ustaw  (druk  3018)  wprowadzajacej  \"/.  zasac!e'  ryWprowadzen/'e

przedmiotowej  zasady  zwiekszy  ochrone  praw  podatnika  przede  wszystkim  w  zakresie
wyk!adni  prawa  poprzez  ograniczenie  negatywnych  skutk6w  nieE)reCyZyjnegO formuiCAVania

przepis6w  przez  ustawodawce,  RI6rych  cieZar obecnie  przerzucany jest  na  podatnika.  (...)
Celem  zamieszczenia  w  Ordynacji  podatkowej  przepisu  statuujacego  expressis  verbis  te
zasacle jest wprowadzenie regu!y interF)rataCVinej,  kt6ra DOZWOIi dokona6 wyk!aclni DrZeF)iS6w

prawa podatkowego bez uchybiania slusznvm interesom podatnika.  (...)  Stosowanie zasady
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in dubio pro tributario w zakres-le wyk!adni  prawa ma przede wszystkim  umoZIiwi6 realizacje

pewnoSci    prawa   podatkowego.    (...)    Gdy   postanowienie   aklu    prawneqo   prowadzi  __du2
wniosk6w    niemaja_cych    sensu    sprzecznvch    lub    niejednoznacznych,    to    prawidfo\nym
rQZWiaZaniem  jest  WVb6r  znaczenia  (normv  prawnei)I  kt6re  iesl  korzvstrle_ dla  podatnika  -

gwarantujac  ochrone  praw  podatnika  i  obrotu  gospodarczego  dzieki  zwiekszeniu  pewnoSci
prawa.  Przy stosowaniu tej zasady,  interpretator powinien - z przypisanych  normie r6Znych
znaczefl   -   zawsze   kierowa6   sie   tym,   kt6.re  jest   najkorzystniejsze   z   punkfu   widzenia

podatnika,   celem   zapewnienia  jak   najwiekszej   dchrony   podatnika.   Stosowanie   zasady
powinno tym  samym  prowadzi6 do trzech efekt6w,  mianowicie \nypelniania konstrukcyjnych
luk prawnychl  uSuWania WqtPIiwoSci brzmienia przepisu oraz modernizacji norm prawnych."

Wobec    po\nyZszego)    zdaniem    Wnioskodawcyl    nawet   gdyby    przyja6]    Ze    Ustawa    o
lnwestycjach pr6buje modyfikowa6 zasady opodatkowania PON elektrowni wiatro\nychl to, w
Swietle  niejasno§ci  co  do  zakresu  opodatkowania,  zgodnI'e  Z WyraZona  w  art.  2a  Ordynacji

podatkowej zasada in dub/'o pro fr/'bt/fario,  organ  podatkowy powinien  przyja6 korzystny dla
podatnika  wariant  interpretacji  tych  przepis6w.  W  konselowencJ'i,  tak jak  dOtyChCZaS,  PO  1
stycznia 2017 r.  opodatkowaniu  PON  powinI'en POdlega6 jedynie fundament oraz wsparfa na
him wieZa] zaS CzeSci Techniczne powinny pozosta6 poza zakresem opodatkowania PON.

E.    Podsumowanie

zdaniein  wnioskodawcy]  zar6wno  przed  31   grudnia  2016  r.I  J.ak  i  Od   1   stycznI'a  2017  r.

opodatkowaniu  PON  podlega jedynie fundament oraz trwale  posadowiona  na  nim wieZa]  na
kt6rej   (i   wewnatrz   kt6rej)   znajduja   sis   CzeSci   Techniczne.   WejScie  w  Zycie   Ustawy   o
lnwestycJ.aCh nie rOZSZerZa OPOdatkOWania PON na CzeSci Techniczne.

Jednocze§nie]   nawet   gdyby   rozwaZa6]   czy   zmiany   \^rynikajace   z   przepis6w   Ustavlry   O
Inwestycjach  mogtyby  mie6  wptyw  na  zakres  opodatkowania  PONl  to  i  tak  nie  moga  one
ostatecznie  prowadzi6 do  opodatkowania  PON  Cze§ci Technicznych]  gdyZ takie stanowisko

prowadzitoby m.in. do:

.      rezultat6w sprzecznych z celem wprowadzenia tej ustawy,  kt6rym jest objecie elektrowni

wiatrowych  nadzorem  budowlanym  i stosowaniem  szeregu  norm vynikajacych z Prawa
Budowlanego]  w  tym  dotyczacych  katastrof  budowlanychl   a  nie  zwiekszenie  cieZaru
PON;

.       naruszenia zasady okreSlonoSci w odniesienI'u dO PrZePI'S6w prawa daninowego poprzez

niedopuszczalna      probe      rozszerzenia      obowiazku      podatkowego      mimo      braku
wprowadzenia stosownych norm prawa materialnego;

.      naruszenia Konstytucji RP poprzez zastosowanie niewla§ciwego dla ustaw podatko\nych

trybu legislacyjnego przy uchwalaniu Ustawy o lnwestycjach]
.      sprzecznoSci z prawem wsp6Inotowym poprzez uprzywilejowanie grupy przedsiebiorc6w

wytwarzajacych energie z innych Zr6det niZ wiatr (niedoz\^/olona pomoc publiczna)I
.       naruszenia  zasady  rozstrzygania  watpliwoSci  interpretacyjnych  na   korzySc  podatnika

(art. 2a Ordynacji podatkowej).

Przyjecie  takiego  stanowiska  z  duZym   prawdopodobiehstwem   skutkowatoby  ostatecznie
obowiazkiem zwrotu nienaleZnie zaplaconego PON wraz z odsetkami.



Podsumowujqc]  Wnioskodawca  stol  na  stanowisku]  iZ  opodatkoWaniu  PON  od  1   stycznia

2017  r.  podlega  nadal wytacznie wieZa wraz z fundamentem]  natomiast Czesci  Techniczne

pozostaja poza zakresem opodatkowania tym podatkiem.

oSwIADCZENIE PODATNIKA

Ja niZej podpisany,  pouczony o odpowiedzialnoSci karnej z art.  233 §  1  w zwiazku z art. 233

§ 6 Kodeksu karnego za skfadanie fatszy\nych o§wiadczeh sktadam,  stosowne do art.  14b §
4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa] oSwiadczenie nastepujacej treSci:

OSwiadczam   pod  rygorem  odpowiedzialno5ci  karnej  za  falszywe  zeznania,  Ze  elementy
stanu faklycznego objete wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu zfoZenia wniosku  nie sa

przedmiotem toczapego sie  postepowania podatkowego]  kontroli  podatkowej,  postepowania
kontrolnego   organu   kontroli   skarbowej   oraz   Ze   w   tym   zakresie   sprawa   nie   zoStafa
rozstrzygnieta co do jej  istoty w decyzji  lub  postanowieniu  organu  podatkowego lub organu

i

kont[oli skarbowej_

W imieniu sp6Jki  I

Pelnomocnik

Zalaczniki :

1.    Dow6d uiszczenia optaty skarbowej od wniosku o interpretacje w wysoko5ci 40 zt.

2.    Petnomocnictwo

3.    Dow6d  uiszczenI'a OPtaty SkarbOWej  Od  PetnOmOCniCtWa W WySOkOSci  17 zt

22
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Drawsko Pomorskie, dnia 20 lutego 2017 r.

POSTANO|nrIENIE

W   zwiazku  z   vIliOSkiem     Z   dhia   07   grudnia  2016   r.   o   lvydanie   inteapretacji
indywidualnej    zlozonym   przez

p  Burmistrz  Drawska Pomorskiegd - dzialajac
na`podstawie art.  14j?  1 i § 3 ustavy z dria 29 siapnia 1997 r. Ord)macja podatkowa (Dz. U.
z 2017 I. poz. 201) dokonujqc przedstawionej ni2ej  iuterpretacji art.  1a ust.  1 pkt 2 i art. 2 ust.
I  pkt 3   ustarvy z dnia 12 stycznia 1991  r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz.  716  z p6in.zm.),  w powiapaniu z przedstawionym w i-/.  luniosku  opisem zdarzenia
przyszlego,   uznale   stanowisko  przedstawione  przez  lunioskodawce  w  ww.   lrmioske  za
nieprawidiowe.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 07 grmdnia 2016 r. sp6Ika  zwr6cita sis do tut. organu podatkowego
w trybie art.  14j w zwiazku z art.  14b ustarvy Ord)macja podatkowa o wydanie indywidualnej
inteapretacji  co  do  zakresu  i  sposobu  zastosowania  przepis6w  prawa  podatkowego  w jej
indywidualnej sprawie.

W  zwiazku   z   tym,   w   przedmiotolvym   wniosku   przedstawiono   nastepujace
zdarzenie przyszle:

Sp6#ca  naleZy   do   miedz)marodowej   gnxpy  kapitalowej                           ,   dzialajqcej
w sektorze energii odnawialnej. Posiada elektrounie wiatrowe oraz inne frodldT-trwale, m.in.
drogi z placami manevIOlvymi i linie kablOWe, kt6re znajduja sis na terenie gminy Drawsko
Pomorskie,  w zwiqzku  z  cz)m  strona jest podatnikiem  podatku  od  nieruchomoSci.  Zesp61
eleldroluni  wiatrolvych  sklada  sis  z  4  elektro\uni  wiatrolvych  umieszczonych  na  wierty
o lvysokoSci  1 10 m. Moo nominalna zespofu elektrolrmi wiatrolvych w)mosi  10,12 MW przy
j ednostkowej mocy poj edymczej eleldrolvAi wiatrOWej \vynOSi 2,53 MW. Elelctrolrmia wiatrowa
sp6lki   sklada  sis  z  wimika  i  gondoli  umieszczonych  na  stalowej   wiedy  osadzonej   na
fundamencie.   Wieza  sklada  sis  z  cz?Sci  zelun?trznej)   konstrukcyjnej   (lvykonanej   z  mr
stalo`vych) wraz ze schodami ze\unetrznymi oraz z czeSci welunetrznej (technicznej), w kt6rej
umieszczone  jest  vy)xposaZenie  techniczne.  GI6\unymi  modulami  elekeroluni  wiatrowej  sq:
wimik,  gondola, przekladnia, generator, przetwomica, transformator, rozdzielnica Sredniego
napiecia, kable Sredniego napi?cia oraz uklad sterowania, kt6re sa osadzone na wiezy (maszcie)
opartej  na fundamencie  lub  stanowia w5xpOSaZenie  osadzone welunatrz wiedy.  Na potrzeby
\uniosku o lvydanie  interpretacji,  sp61ka okre5la mianem "Czefci  Techniczne" vy)xposazenie
techniczne werun?trznej czeSci wieZy (masztu), rozdzielnice 5redniego napi?cia, g16|unq szafe
sterowania,  urzadzenia  ukladu  pomiarowego,  uklad  zasilania  rezerwowego,  wimik,  uklad
kontroli nachylenia lopat,  gondole9 Wad naPedO\vy, PrZekladnie,  generator,  uklad sterowania
z zestawem czujnik6w, silniki, pompe ukladu hydraulicznego, transformator, 1odyska, uklady
smarowania oraz hamulec zape\uniajacy zatrzymanie wimika w s)rfuapj ach awaryjnych.
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Sp61ka  przywolala  r6wnieZ  ustawe  z  20  maja  2016  r.  o  inwestycjach  w  zckresie
elektroluni wiatrolvych (Dz.U. poz. 96 1 ) w zwiazku z rozbieznyrmi interpretacjami niejasnych
przepis6w zawartych w tej  ustawie, a co za tym idzie na zaistnialq watpliwo56 w zckresie
przedmiotu   opodatkowania   podatkiem   od   nierucho'mo5ci    elektrowhi    wiatrovych   po
1  stycznia 2017 r.

W zwiazku z powyZszym wnioskodawca zad'al nastepujace pytanie:

Czy od  I  stycznia 2017 r. opodatkowaniu PON nadal podlega lvylapznie wieZa vlaZ
z fundamentem, natomiast Cz?fci Techniczne pozostaja poza zakresem opodatkowania tym
podatkiem.

Stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej ww. zdarzenia przyszlego
praedstawia sic nastepujaco:

Zdaniem podatnika od 1 stycznia 20 1 7 r. opodatkowaniu PON nadal podlega `vylapznie
wieZa   vlaZ   Z   fundamentem,   natOmiaSt   CzeSci   Techniczne   pozostajq   poza   zakresem
opodatkowania   I)m   podatkiem.    W    opinii   podatnika   zmiany   lxprowadzone   ustawq
o inwestycj ach nie modyflkuj a zasad opodatkowania PON elektrowni wiatrolvych poczayszy
od 1 stycznia2017 r.

Wnioskodawca praedstawil analiz? opodatkowania PON elektrowni wiatrowych
do 31 grudnia 2016 I. (stan prawny sprzed 16 lipca 2016 r.)

Podatnik wskazal, 2e zgodnie z art. 2 ustarvy z dnia 12 stycznia  l991  r. o podatkach
i  oplatach  lokalnych  (Dz.U.  z 2016  r.  poz.  716  z p6Zn.zm.)  opodatkowaniu podatkiem  od
nieruchomoSci podlegaj a mast?pujqce nieruchomos'ci lub obiekty budowlane : gnmty, budynki
lub ich cz?Sci oraz budowle tub `ich cz?5ci zwiapane z proviadzeniem dzialalno5ci gospodarczej.
wskalahe przez podatnika w- vlow. uniOSku Cze5ci Techniczne nie moga bye zakwaliflkowane
do opodatkowania jako budynek lub jego czeS6, a takee nie mieszczq si? w zakresie defmicji
budowli zawartej w ustawie Prawo Budowlane, do kt6rej odsyla tref6 art. 1 a ust. 1 pkt 2 ustanvy
o podatkach i oplatach lokalnych. Zgodnie z art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, przez budowle
nalezy   rozumie6   kaZdy   obiekt   budowlany   nieb?dqcy   budynkiem   lub   obiektem   malej
architelrfury, j ak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci I
techniczne, wolno stojqce maszty antenowe, wolno stojapo trwale zwiapane z gruntem tablice
reklamowe  i  urzqdzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,
hydrotechaiczne, zbiomiki, wolno stoj ape instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciek6w, skladowiska odpad6w, stacje urdatniania wody, koustmkcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych,  sieci unbrojenia terenu,  budowle sportowe,
cmentarze,  pomniki,  a  takze  czeSci  budowlane  urzqdzed  technicznych  Gotl6w,  piec6w
przemyslovych,  elektrouni  wiatrowi/ch,  elektrouni  jqdrovych  i  innych  urzadzefi)  oraz
fundamenty  pod  maszyny  i  urzqdzenia,  jcko  ode?bne  pod  lnzgledem  technicznym  czeSci
przedmiot6w skladaj apych si? na calof6 u2ytkowq.
Zdaniem podatnika ele]ctro\rmie wiatrowe nie sa budowlami w rozumieniu art.  1 a ust.  1 pkt 2
ustavy  o  PON,  gdyZ nie  zostaly vymienione  w art.  3  pkt  3  Prawa  budowlanego,  nie  sa
urzadzeniami wolno stojap)mi, ponadto takie urzqdzenia jak wimik, gondola, generator czy
uklad   sterowania   nie   sq   cz?Sciami   budowlapmi , urzadzeri   technicznych   eleldroluni
wiatrolvych,  a tck2e  nie  sa  urzadzeniami  budowlanymi  w rozumieniu  art.  3  pkt  9  Prawa
budowlanego, wobec czego nie mogq bye przedmiotem opodatkowania PON. Opodatkowaniu
PON - wedfug przepis6w prawa w brzmieniu sprzed l6 lipca 2016 r. - podlegaja vylapznie
czeSci budowlane tj. fundament oraz osadzona na him wie2a.
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Wnioskodawca  przedstawil analize opodatkowania PON elektrowni wiatrowych
po 1 stycznia 2017 r. (stan prawny po 16 lipca 2016 r.)

'}

Zdaniem    podatnika,    analiza    nie    powinna    obejmowa6    postanowieh    ustarvy
o  inwestycjach    w  zakresie,  w jakim  ta  ustawa  nie  odnosi  si?  bezpoSrednio  do  zmiany
w przepisach Prawa Budowlanego, kt6re deflniuje SZereg POj?6 na potrzeby PON. Wynika to
z faktu, iZ ustawa o PON nie odsyla w zakresie zawartej  w niej  deflniCji budOWli dO innyCh
akt6w prarunych niz Prawo Budowlane,  w tym w szczeg61no5ci do ustarvy o  inwestycjach.
W zwiazku z tym nie jest mozliwe odwolanie si? do definicji zawartych w innych ustawach niz
Prawo Budowalne,  a zatem deflniCja elektroluni wiatrowej zawarta w ustawie o inwestycjach
nie moze stanowi6 podstarvy do \vykladni pojecia elektrolunia wiatrowa na potrzeby ustarvy o
PON.   W konsekwencji, \vykladni tego pojecia nalezy poszukiwa6  wylqcznie w oparciu  o
ustawe o PON i Prawa budowlanego i tylko w takim zakresie, w jakim ustawa o PON odsyla
do Prawa Budowalnego. Zdaniem strony ze wzg1?du na zmiane definicji budowli zawarta w
art. 3 pkt 3 Prawa budowalnego poprzez lvykreSlenie elektrowni wiatrowych z przykladowego
katalogu urzadzeh technicznych, kt6rych czeSci budowlane stanowia budowle w rozumieniu--)          Prawa Budowlanego  nalezy  ponounie  na podstawie  obowiqzujacych  przepis6w  rozwaZy6

status obiektu jakim sq Cz?Sci Techniczne. Podatnik przytacza treS6 art.  1a ust.  1 pkt 2 ustarvy
o podatkach i oplatach lokalnych, przez budowle rozumie sic obiekt budowlany w rozumieniu
przepis6w prawa budowlanego nieb?dqcy budynkiem lub obiektem malej architektury) a takZe
urzqdzenie  budowlane  w rozumieniu przepis6w prawa budowlanego  zwiazane  z  obiektem
budowlanym, kt6re zapelrmia mozliwoS6 uZytkowania obiektu zgodnie z j ego przeznaczeniem.
W zwiapku z tym, ze CzeSci Techniczne nie sq budynkiem oraz obiektem malej architektury
strona  rozwaza   czy   moga   one   stanowi6   budowle   b?daca   obiektem   budowlanym   lub
urzadzeniem budowlanym,  kt6re  zape\rmia moZliwoS6 uZytkowania  obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem. Ponadto podatnik przytacza deflniCj i urZedZenia budOWlanego zawartq w art.
3  ust.  9  Prawa  Budowlanego,  kt6ra  m6wi,  Ze  urzadzeniami  budowlanymi  sq  urzadzenia
techniczne zwiapane z obiektem budowlanym, zapewniaj ace mozliwoS6 uZytkowania obiektu
zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przylacza  i  urzadzenia  instalacyjne,  w  tym  sluZqce
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciek6w, a takZe przejazdy) ogrodzenia, place postojowe i place
pod  Smietniki.  Nastepnie  zdaniem  strony  nadal  nie  mozna  uzna6,  Ze  Cz?Sci  Techniczne
unlOZliwiaja    lvykorzystywanie    obiektu    (tj.    wieZy    i    fundamentu)    zgodnie    z    jego
pmr.z:z,nfiakcuzie:1,ecmh. Pdeofnlanf:,9?skuro:oqduzset:raa bouldnoWwelSatnyeCJ;aoChn:i eg=an¥eraujsff#Slr=ie.k ¥uedgouiol¥e:
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dlatego  aktualne  pozostaje  dotychczasowe  orzecznictwo  sadowe  uznajqce,  Ze  elektrolunia
wiatrowa nie j est urzqdzeniem budowlanym. Nastepnie strona odnoszac sic do deflniCj i Obiektu
budowlanego uznaje, iz takze w zakresie tej deflniCji nie mieSZCZq Si? CzeSci Techniczne, gdyZ
zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, obiektem budowlanym jest budynek, budowla
bqdZ obiekt malej  architektury wraz z instalacjami zapel^miaj acymi mozliwoS6 u2ytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem lvyrob6w budowlanych. Strona
wskazuje nada1, iz CzeSci Techniczne nie stanowia budynku ani obiektu malej  architektury i
rozwa2a  czy  moga  bye  zakwaliflkOWane  jakO  budOWle.   Strona  ponownie  nawiqzuje  do
przytaczanej  deflniCji budOWli zawartej  w art. 3 pkt 3  ustarvy Prawo budowlane i uwaZa, Ze
skoro  katalog  budowli  lvymienionych  w polvyzsz)- przepisie jest  otwarty3  tO  na  gnmCie
ustanvy o PON naleZy uzna6, Ze jedynie wskazane w nim kategorie obiekt6w mogq podlega6
opodatkowaniu  PON.  W  konsekwencji  swojego  stanowiska,  powolujac  sis  na  \vykladni?
prawa, strona stwierdzila, ze na gruncie przepis6w obowiqzujapych po  1 6 lipca 20 1 6 r. CzeSci
Techniczne  nie  speiniajq  przeslanek  do  uznania  ich  za  obiekt  budowlany  na  podstawie
przepis6w ustarvy o PON i nie podlegajq opodatkowaniu PON, j edynie fundament oraz wieZa
stanowiq obiekty budowlane bedqce budowlami i w zwiqzku z tym podlegajq opodatkowaniu
PON jako budowle. Wobec povyZszego wej5cie w Zycie ustavy o inwestycjach nie spowoduje
zmiany zasad opodatkowania PON CzeSci Technicznych od 1 stycznia 201 7 r.



Stanowisko organu podatkowego w sprawie przedstawionego zdarzenia przyszlego
jest nastepujace:

Organ podatkowy dokonuje nastepujapej  interpretacji art.  1a ust.  1  pkt 2 i art. 2 ust.  1
pkt 3 ustarvy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 I. poz.
716  z  p6Zn.  zm.)  w  kontekfcie  przedstawionego  przez  \unioskodawc?  opisanego  |vyZej
zdarzenia przyszlego.

Zgodnie z powolanymi \vyzej przepisami, przez uz]rfe w ustawie o podatkach i oplatach
lokalnych,  okreSlenie  ,,budowla"  rozumie  sic:  obiekt  budowlany  w  rozunlieniu PrZePiS6w
prawa budowlanego nieb?dqcy budynkiem lub obiektem malej architektury) a takze urzadzenie
budowlane w rozumieniu przepis6w prawa budowlanego zwiazane z obiektem budowlanym,
kt6re    zapelrmia    moaliwoS6    uZ)rfkowania    obiekeu    zgodnie    z    jego    przeznaczeniem.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoSci podlegaj a nastepuj ace nieruchomoSci lub obiekty
budowlane:   1)  gnmty;  2)  budynki  lub  ich  czeSci;  3)  budowle  lub  ich  cze5ci  zwiazane  z
prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczei.

Dofujqc lvykladni i-7.  PrZePiS6w organ dokonal tckZe  szczeg6Iowej  analizy ustarvy
z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.  z 2016 r. poz.  290 z p6Zn.zm.) oraz ustarvy
z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektroluni wiatro\vych (Dz.U. poz. 961), do
kt6rych to przepis6w takZe nawiazuje podatnik w swoim wniosku.

Uregulowanie dotyczace podatku od nieruchomoSci znajduje sis w ustawie o podatkach
i oplatach lokalnych.

W  ostatnich  latach  ugruntowala  sis  dla  podatnik6w  poz)rfyluna  linia  orzecznicza
w  zckresie   opodatkowania  ele]ctroluni   wiatrolvych   podatkiem   od   nieruchomoSci,   gdzie
podlegaly  opodatkowaniu lvylacznie fundament i  maszt  stanowiace  czeSci  budowlane jako
odrebne pod wzgledem technicznym czeSci przedmiot6w skladaj qcych sis na caloS6 uZ)rfkowq.
Natomiast  pozostale  urzadzenia  bedape  wyposaZeniem  elektro\uni  wiatrowej   (urzadzenia
sterujqce instalacje wspomagajqce) nie stanowiq urzqdzeh budowlanych ani budowli i wobec
tego nie podlegaja opodatkowaniu. Wobec po\vyZszego, na podstawie art. 4 ust.  1 pkt 3 ustarvy
o podatkach i oplatach lokalnych podatkiem od nieruchomoSci obj?te byly fundamenty, maszt,
drogi welmetrzne i rozdzielnie.

Ponadto  w  orzecznictwie  sady  uznawaly,  Ze  skoro  opodatkowaniu  podatkiem  od
nieruchomoSci  podlegajq  budowle  lub  ich  czeSci  zwiqzane  z  prowadzeniem  dzialalnoSci
gospodarczej)  to  zasadnicze  znaczenie  ma  definicja  budowli  zawarta  w  ustawie  Prawo
budowlane,  do  kt6rej  odsyla art.  1a ust.  1  pkt 2  usta\vy o  podatkach i  oplatach  lokalnych.
W ustawie o podatkach i oplatach lokalnych zawarta jest deflniCja budOWli, kt6ra okreSla ja
j ako obiekt budowlany w rozumieniu przepis6w Prawa budowlanego niebedapy budynkiem lub
obiektem malej architektury) a tckZe urzqdzenie budowlane w rozumieniu przepis6w  Prawa
budowlanego  zwiapane  z  obiektem  budowlanym,  kt6re  zapelunia  moZliwoS6  uZ)rfkowania
obiekeu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Natomiast zgodnie z at. 3 pkt 3 ustarvy Prawo budowlane (w brzmieniu obowiqzujapym
od   16  1ipca  2016  r.)  definicja  budowli  zostala  okreSlona  jako  kaZdy  obiekt  budowlany
niebedapy budynkiem lub obiektem malej architekeury, jak obiekty: obiekey liniowe, lotniska,
mosty, wiadukty, estckady) tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojqce maszty antenowe,
wolno  stojace trwale  zwiapane  z  gruntem tablice  reklamowe  i  urzadzenia  reklamowe,  budowle
ziemne,  obronne  (fortyflkacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiomiki,  wolno  stojace  instalacje
przemyslowe  lub  urzqdzenia  techniczne,  oczyszczalnie  Sciek6w,  skladowiska  odpad6w,  stacje
urdatniania  wody'  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejScia  dla  pieszych,  sieci
uzbrojenia terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  tak2e  czeSci  budowlane  urzadzeh
technicznych  (kotl6w,  piec6w  przemyslowych,  elektrowni  jqdro\vych  i  innych  urzadzefi)  oraz
fundamenty   pod   maszyny   i   urzadzenia,  jako   odrebne   pod   wzgledem   technicznym   czeSci
przedmiot6w skladajacych sis na caloS6 u2ytkowa.

)



Brzmienie I-r. deflniCji ZOStalO ZmieniOne na mOCy art. 9 pkt 1  ustarvy o inwestycjach
w  zakresie  elektrowni  wiatro\vych,  kt6ry  znowelizowal  treS6  art.  3  pkt  3  ustawy  Prawo
budowlane  i  na jej  podstawie   wykreSlono  z nawiasu lvyraZenie  "elektroluni  wiatrolvychw,
a mocq pkt 3 ww. przepisu, w zalapzniku do ustanvy Prawo budowlane jako kategorie obiektu
budowlanego wymieniono elektrolunie wiatrowe - Kategoria XIX - wolno stojape kominy
i maszty oraz elektro`unie wiatrowe.

Wobec  polvyzszego,  juz  ustawa  Prawo  budowlane  jednoznacznie  zakwaliflkOWala
elektrownie wiatrowa jako obiekt budowlany, co przesqdza, iz elektrowni.a wiatrowa mieSci sis
w deflniCji budOWli zawartej w art. 3 pkt 3 ustarvy Prawo budowlane, kt6ra deflniuje tO POj?Cie
j ako kazdy obiekt budowlany niebedapy budynkiem lub obiektem malej architektury. R6wnieZ
uzyte w art. 2 ustarvy o inwestycjach w zakresie elektroluni wiatro`vych okreSlenia oznaczajq:
1 ) elektro`unia wiatrowa - budowla w rozumieniu przepis6w prawa budowlanego, skladaj acq
sis co najmniej z fundamentu, wieZy oraz element6w technicznych, o mocy wiekszej niZ moc
mikroinstalacji w rozumieniu art.  2 pkt  19 ustarvy z dnia 20 1utego 2015 I.  o odnawialnych
Zr6dlach energii @z. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925);

I  i          2)  elementy techniczne - wimik  z zespolem lopat,  zesp6I  przeniesienia napedu,  generator
pradotw6rczy, uklady sterowania i zesp6I gondoli vlaZ Z mOCOWaniem i meChaniZmem ObrOtu.

Konsekwencjq polvyZszych zmian  w przepisach akt6w bezwzglednie obowiazujapych
organy podatkowe, czyli ustaw, jest r6\unieZ nastepujape stanowisko Ministerstwa Finans6w
oraz      Ministerstwa      Energii      zaprezentowane      na      http:/^vysokienapiecie.pl/prawo-
energetyczne/ 1 5 9 8 -podatek- o d-nieruchomo Sci-o d-turbin-wiatrowych-interpretacj a-mf:

"Ustawq z 20 maja 2016 r.  o  inwestycjach w zakresie elektrowni wiatro`vych, kt6ra
zostala przekazana Prezydentowi do podpisu 1 0 czerwca zostanie znowelizowany art. 3 pkt 3
u.p.b.  w taki  spos6b,  Ze  ustawodawca rezygnuje  z lvymieniania w deflniCji  budOWli  CZ?Sci
budowlanych elektrowni wiatrolvych. Ponadto w zalqczniku do u,p.b., okreSlajapym kategorie
obiekt6w budowlanych,  w  "Kategorii  XXIX",  lxprowadza  sis  no\vy  obiekt  -  "elektrownie
wiatrowe".     Jednocze5nie     prz)apominamy)     iZ     w     uzasadnieniu     \vyroku     Trybunalu
Konstytucyjnego z  13 vIZeSnia 201 1  r.  (sygn. akt P 33/09) Trybunal wskazal jednoznacznie
jak  powinno   si?   interpretowa6   przepisy   podatkowe   dotyczqce   opodatkowania   budowli
podatkiem od nieruchomoSci w zgodzie z Konstytucja)  stwierdzajap m.in.,  Ze zc, Z)%c7ow/e w

)         r=yum::en:I:uneuiaa% 3OpkPtO3daut.kp::: : iOnPn;acthaCphrzel;fsaalcnhyCthej ums:% luuZbn# z:ifdcyzn::kub ud:OnWile; ,
b?dqce wraz z instalacjani i urzqdzehiani obiekeem budowlanym, o kt6rym mowa w art. 3 pie
I lit. b u_p.b., czyli pod warunhiem, ze stanowiq one caloS6 techaiczno-udytkowq (.-).
Tak ujgte  stanowisko  Trybunalu Konstytucyjnego jasno  okreSla jakie  obiekty  i  urzadzenia
nalezy uznawa6 za budowle, a jakie budowlami w rozumieniu ustarvy o podatkach i oplatach
lokalnych nie bedq, a tym samym nie podlegajq opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoSci.
Oznacza to,  Ze  od  1  stycznia 2017 r.  (art.  17 ustarvy  o  inwestycjach w zakresie  elektroluni
wiatrovych) elektrovIlie WiatrOWe, kt6re sa vymienione w zalqczniku do u.p.b. bedq podlegaly
opodatkowaniu od calkowitej warto5ci, bez podzialu na czgSci budowalne i niebudowlane."

Ponadto zgodnie z poglqdem prarunym zaprezentowanym w i-r. wyroku Trybunalu
Konstytucyjnego z dnia 13 vIZeSnia 201 1 r. (P 33/09) przedmiotem opodatkowania podatkiem
od nieruchomoSci moga bye jedynie takie budowle, kt6re zostaly expresASis VerbZ'S, \vymieniOne
w art. 3 pkt 3 p.b., w pozostalych przepisach tej ustarvy lub w zalapzniku do niej. Ponadto TK
stINierdrZi1> 'rzJ  " (...)  nie  jest  WykluCZOne,  Ze  o  statusie  poszczeg6lnych  obiekt6w  i  urzqdzeri
wsp6tdecydowa6 b?dq r6wniez inne przepisy rangi ustawowej , uzapethiajqce, modyfrhajqce cap
doprecyzowuj gce prctwo budowlane. "



Ponadto zgodnie z art.  17 ustarvy o  inwestycjach w zakresie  elektro`uni wiatrowych
`nyulha, ire eyt...  "Od chia wej5cia w  zycie ustowy  do  dria  31  gruchia 2016 r.  podatek od
nieruchomoSci  dotyczqcy  elektrowni  wiatrowej  ustala  siq  i  pobiera  zgodnde  z  przepisami
oZ)owz'¢zay'¢ey77eZ' PrZeCZ cfJ€Z'erm 14/ej5,'CZ'CZ W 2J/CZ.e erSrCZWJ/ "J  CO OZnaCZa, Ze tylko do dnia  3 1 grudnia

2016  r.  zmianie  nie  ulegly  dotychczasowe  zasady  opodatkowania  elektrovIli  WiatrO\vyCh
podatkiem od nieruchomoSci. Po tej dacie zmiany te sq zaS wiaZape i polegajq na objeciu `-r.
podatkiem calych elektrowni wiatro`vych.

R6wnieZ prof.  Leonard Etel uwaZa, Ze "lxprowadzone w 2016 r.  zmiany w zakresie
elektrowni wiatrowych wplywaja zasadniczo na zasady opodatkowania tego rodzaju budowli.
W \vyniku ich lxprowadzenia elektrownie wiatrowe powinny bye kwalifikowane j ako wolno
stojape urzqdzenia techniczne i opodatkowane w caloSci (elementy budowlane i techniczne).

Nie moZna zaakceptowa6 takiej lvykladni no\vych przepis6w, z kt6rej  `vynika, Ze nie
maj a one treSci normatywnej i niczego nie zmieniaj a w opodatkowaniu elektrovIli WiatrOlvyCh.
Ustawodawca chcial zmieni6 zasady opodatkowania tego rodzaju budowli i zrobil to Swiadomie
\xprowadzajap   szereg   zmian   w   obowiqzujacych   regulacjach   prawa   budowlanego   oraz
uchwalajqc ustawe o  inwestycjach w zakresie elektro\-i wiatrolvych''  (I.  Ere/ - Przeg/gd
Podatk6w Lokalnych i Finans6w Samorzqdowych Nr Ol z 2017 r.).

Organ  analizujac  tre56  vIliOSku  ZIozonego  w  niniejszej  sprawie  nie  podziela  takze
stanowiska podatnika,  iz \vykladania celowoSciowa ustarvy  o  inwestycjach...  nie  pozwala
organowi    podatkowemu   na    dokonanie    lvykladni    przedmiotolvych   przepis6w   prawa
podatkowego, j ak przedstawiono w niniej szym postanowieniu, bo przecie2 uzasadnienie (ratio
legis) wskazane we luniosku dotyczace przyjecia ustarvy o inwestycjach..., nie odnosi si? do
przepis6w  lam  zamieszczonych  a  zmieniajqcych  przepisy  innych  ustaw,  w  tym  Prawa
budowlanego.

Podobnie, zdaniem organu, wlaSnie zasada okreSlonoSci w prawie podatkolvym sklania
organ do uznania stanowiska podatnika za nieprawidiowe, gdyz przepisy analizowanych ustaw
jednoznacznie (w spos6b popra\uny) precyzyjny i jasny) przesqdzajq) Ze podatnik nie ma racji,
Ze  zaistniale  zmiany  ustawowe  opisane  szczeg6Iowo  lvyzej  nie  maja  \xplyvll  na  ZakreS
przedmioto\vy opodatkowania podatkiem od nieruchomoSci.

Na stanowisko organu zwiazanego moca Konst)rfucji RP przepisami ustaw nie moZe
mie6  teZ  lxplyvll  WSkaZany  PrZeZ  POdatnika  ZarZut  naruSZenia  PrZePiS6w  unijnego  prawa
pomocy publicznej , gdyz dokonanie takiej oceny jest poza kompetencja organu podatkowego.

Na rozstrzygniecie w niniej szej sprawie nie moZe mie6 lxplyvll takZe obowiazujqca od
1  stycznia  2016  r.  zasada,  zgodnie  z  kt6rq  niedajape  sis  usuna6  wqtpliwoSci  co  do  treSci
przepis6w prawa podatkowego rozstrzyga sis na korzyS6 podatnika (in dubio pro tributario),
gdyz - zdaniem organu - w niniej szej sprawie nie lvystapily niedajqce sis usunq6 watpliwoSci
co  do  treSci  przedmiotolvych przepis6w prawa podatkowego.  Co  wiecej,  zdaniem  organu,
przepisy te posiadajq treS6 precyzyjnq, prosta i jednoznacznq.

Biorac polvyZsze pod uwage organ podatko\vy uznaje, iZ stanowisko strony) Ze od dnia
1   stycznia  2017  r.  opodatkowaniu  podatkiem  od  nieruchomoSci  nadal  podlega  \vylqcznie
fundament i wieza, natomiast elementy techniczne nie podlegajq opodatkowaniu podatkiem od
nieruchomoSci, nie jest prawidlowe.

Niniejsza  inteapretacja  udzielona  jest  w  oparciu  o  przepisy  prawa  podatkowego
obowiapujqce  na  dzieh  zlozenia  zapytania  w  organic  podatkolvym  i  dotyczy  zdarzenia
przyszlego przedstawionego przez \unioskodawce.



JednoczeSnie    informuje    sis,    Ze    niniejsza    interpretacja    po    usunieciu    danych
identyflkujaCyCh  VIliOSkOdaWCe  ZOStanie  ZamieSZCZOna  W  Biuletynie  Infiormacji  Publicznej
Urzgdu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

Pouczenie

Od   niniejszej   interpretacji   przysfuguje   stronie   prawo   wniesienia   skargi   do   Wojew6dzkiego   Sqdu
Administracyjnego w Szczecinie, za poSrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego. Skarge mo2na wnieS6 po
uprzednim  wezwaniu na piSmie  Burmistrza Drawska  Pomorskiego,  do  usuniecia naruszenia prawa.  Termin  do
zlozenia wezwania do usuni?cia naruszenia prawa \vynosi  14 dni od dnia, w kt6rym skarZacy dowiedzial sis lub
m6gl  sis  dowiedzie6  o  treSci  \vydanej   interpretacji.  Termin  na  wniesienie  skargi  do  Wojew6dzkiego  Sqdu
Administracyjnego  \vynosi  30  dni  od  dnia  doreczenia  stronie  odpowiedzi  organu  na  wezwanie  do  usuni?cia
naruszenia prawa,  a jeZeli  organ takiej  odpowiedzi nie udzieli,  w terminie  60  dni  od  dnia wniesienia wezwania
o usuniecie naruszenia prawa.

|


