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Gdynia, dnia 14 pa1dziernlka?0t4 r.

KDP.31o.5 .2014/IKA

prezydent Miasta Gdyni dzialaj4c na podstawie przepis6w art. 14j S 1 i S 3

ustawy z dnia 29 sierpni a 1997 r. - Ordynacja podatkowa [Dz.u .20L2.7 49 t1- ze zm.)

uznaie za niePrawidlowe

stanowisko wskazane we wniosku zlaLonym przez

[dalej: Sp6]kqi w dniu I2'09-20t4 r' [data wptywu do tut'
o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od

o podatkach i optatach lokalnych z dnia 12 styczniaLggl roku.).

UZASADNIENIE

w dniu 1,2.09.201,4 r. do tut. Organu podatkowego wptyn4l wniosek
: Sp. z o.o. o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek zostal

uzupelniony nawezwanie Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 06.10'2014 r. fdata wptywu

do tut. Organu 08.10.2014 r.J

Wnioskodawca opisat zdarzenie przyszle bqd4ce przedmiotem wniosku oraz

zawarl wlasne stanowisko w sprawie oceny pravrnej tego zdarzenia. Zloiryl r6wnie2

o6wiadczenie o nastqpuj4cej tre6ci: ,,nie toczy siq wobec Sp6tki Zadne postqpowanie

podatkowe ani kontrola podatkowa a kwestia stanowi4ca przedmiot tak ujqtego

wniosku nie zostala rozstrzygniqta zadn4 decyzj4 ani postanowieniem organu

podatkowego."
Zprzedstawionego pyzezPodatnika opisu zdarzeniaprzyszlego wlmika, i2 Sp6tka

zamierzi kupi6 na terenie Miasta Gdyni nieruchomoSi gruntow4 i nastqpnie zamieza

odda6 j4 w dzieraawq podmiotowi bqdqcemu przedsiqbiorcq. Dzieriawca w oparciu

o zgodq 
-Sp6tki 

vvyrailo,n4w umowie dzierzawy wzniesie na tym gruncie nowa budowlq,

kt6ia bqdlie trwale zwi4zana z gruntem. Ponadto Wnioskodawca wskazuje, 2e naklady

poniesione przez dzierzawcq na wybudowanie budowli nie bqdq stanowity Srodk6w

irwalych SpOtti ani te2 nie bqd4 zwiqkszaly wartoSci posiadanychprzezSp6lkq Srodk6w

trwalych poniewaz bqd4 kwalifikowane jako budowle wybudowane na cudzym gruncie

a w takim przypadku amorgzacji podatkowej moze dokonywa6 jedynie dzieriawca-

Sp. z o.o.

Organu 15.09.2014 r.),
nieruchomo6ci [ustawa



W zwi4zku z tak przedstawionym zdarzeniem przyszlym po stronie

Wnioskodawcy powstaly w4tpliwo6ci co do interpretacji przepis6w ustawy o podatkach

optatach lokalnych, kt6re wyrazai4siq w nastqpuj4cym pytaniu:

,,Czy wartoSt budowli, jakie zostanq wzniesione przez dzieriawcq, stanowit bqdzie
po stronie Sp6lki podstawq opodatkowania podatkiem od nieruchomoiciT"

Zdaniem Wnioskodawcy wartoSd budowli wzniesionych przez dzierzawcq

nie bqdzie stanowid dla Sp6lki podstawy opodatk.owania podatkiem od nieruchomo5ci.

Stanowisko Organu podatkowego w zakresie zgloszonego zdarzenia przlrszlego

Normowanie obowi4zk6w podatkowych nale2y do wylEcznoSci ustaw.

To ustawodawca okreSla podmiot i przedrniot opodatkowania oraz podstawy

opodatkowania i stawki. Stanowi o tym art. 217 KonsQrtucji oraz jedno z pierwszych

orzeczert Trybunalu Konstytucyjnego orzeczenie z 19 patdziernika 19BB r.,

UW.4/88-OTK z 19BB r., str. 71. Obowiqzku tego nie moZna przenosid mocE stosunk6w

cywilnoprawnych. Zapisy takich um6w mogE jed.ynie stanowii roszczenie przed s4dami

powszechnymi.
Stosownie do tre6ci art. 3 ust. 1 tej u.stawy [u.p.o.l.J, podatnikami podatku

od nieruchomo5ci s4 osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym
sp6tki nieposiadaj4ce osobowo6ci prawnej, bqd4ce:

1j wla5cicielami nieruchomoSci lub obiekt6w budowlanych, zzastrzeLeniem ust. 3;

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomo6ci lub obiekt6w budowlanych;
3l uzytkownikamiwieczystymi grunt6w;
4) posiadaczami nieruchomoSci lub ich czqsci albo obiekt6w budowlanych lub ich

czqici, stanowi4cych wlasno66 Skarbu Paristwa lub jednostki samorz4du

terytorialnego, j ezeli posiadanie:
al wynika z umowy zawartej z wla6cicielem, Agencj4 Wtasno6ci Rolnej Skarbu

Paristwa lub z innego tytutu prawnego, z vtry'14tL<tem posiadania przez osoby

fizy czne lokali mieszkalnych niestanowi4cych odrgbnych nieruchomoSci,

b] jest bez tytulu prawnego , z zaslrzeLeniem ust. 2.

Z powyzszych regulacji wynika wiqc, 2e decyduj4ce znaczenie dla obowi4zku
podatkowego ma posiadanie odpowiedniego t5rtutu prawnego w odniesieniu
do nieruchomo6ci. jest to katalog zamkniEty i rrie moze byt interpretowany
rozszerzaj4co.Zatem podatnikami podatku od nieruchomo6ci sq osoby frzyczne, osoby

prawne i jednostki nieposiadajqce osobowoSci prawnej, kt6re sq wla6cicielami

[wsp6twta6cicielamiJ lub posiadaczami samoistnymi. Posiadacze zaleflni oraz inne
kategorie wladaj4cych gruntem (zarz4dcy, dz:"ier1awcy, administratorzy, uZytkujEry
grunt bez tytulu prawnego) se podatnikami tylko w6wczas gdy wtadaj4
nieruchomo6ciami stanowi4cymi wlasno6d Skarbu Paristwa lub jednostki samorz4du

terytorialnego.
W odniesieniu do podatku od nieruchomoSci regulacje prawne o przedmiotach

i podmiotach opodatkowania ustawodawca zawarl w ustawie o podatkach i oplatach
lokalnych (D2.U.20L4.849 tj.J. Przy ustawolvym definiowaniu podatnika ustawodawca
posluguje siq pojqciami ,,nieruchomo!6 i ,,obiekt budowlany'', a przy definiowaniu
przedmiottt -,,budynek",,,budowle" i,,grunt'

Pojqcie nieruchomoSci nie zostato zclefiniowane w ustawie o podatkach
i oplatach lokalnych. W art. 2 ust. 1 ww. ustawy ustawodawca wskazuje,



ie opodatkowaniu podatkiern od nieruchornoSci podlegajq grunty, budynki
lub ich czqsci oraz budowle lub ich czq6ci zwi4zane z prowadzeniem dziatalnoSci
gospodarczej. Grunty, budynki i budowle to c:zqSci sl<ladowe nieruchovnn(ci hpd:cp

przedmiotami, od kt6rych placi siq podatek od nieruchomoSci,
W zakresie ustalenia wlasoo6ci budynk6,,v i budowli wybudowanych na cudzym

gruncie nalezy odwota6 siq do reg;ulacji zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia1,964 t',

Kodeks cywilny (D2.U.2014.1"21" '.t, p62n. zm.), A,rt. 47 i +B k,c, decydujq o charakterze
prawnym budynku i o tym, komu i jakie prawa mogE w stosunku do niego przyslugir,t'ai
Zgodnie z art. 47 $ 1 k.c. czq|c sl<ladowa rzeczt' nie moze byi odrqbnym przedmiotent
wlasno6ci i innych praw rzeczowych. Zgodnie zart.47 $ 2 k.c. czqkiE skladow4 rzeczy
jest wszystko, co nie moze by6 c,d niej odl4czone bez uszkodzenia lub zmiany caloScj

albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedrniotu orllqczonego. Zgodnie z art. 47 5 3

k,c. przedmioty polEczone z rzeczE tylko dla przemijajEcego uzytku nie stanorviq jel

czgsci skladowych. Zgodnie z art. 48 k.c, z zastrz<:zeniewr wyj4tk6w przewidzianych rv te1

ustawie do czq6ci skladowTzch gnrntu nalei4w :;zczeg6lno3ci budynki i inne urzqdzema.
trwale z gruntem zwi4zane, jak r6wniei drzetnra i inne rosiiny od chwili zasadzenia

lub zasiania,
W rozpatrywanej sprawie Sp6ika zamierza kupii grunt i go lrn/dzierzarvii

natomiast dzierLawca planuje tarn wybudowa6 budowlq (trwale zwi4zanq z gruntenr],
kt6ra bqdzie jego Srodkiem tnnzalym. Istotnl,m w sprarvie zostaje wiqc ustalenier

charakteru prawnego tej budowli
Skoro w mySI ww. artlrkul6w ustawy Koderks cywilny budorvle, bud1rpft1

i urz4dzenia, kt6re s4 trwale zwitlzane z gruntem , nalezy uznat. za czq|cr sklador,r'e r),cli
grunt6w, zatem ich wlaScicielenr z mocy pra\ /a staje siq wlaSciciel grunt6ra,z, Pojgcia

,,trwalego zwiqzania" nie spelniaj4 obiekq prz:eznaczone do czasowego uzytkott'ani;t
w okresie kr6tszym od ich trwatcSci technicznej,przeznaczone do przeniesienia rv inne:

miejsce. Zalem, je6li budowla rLie jest trlt,ale zwi4zitna z gruntem to podatnikienr
podatku od nieruchomo6ci jest jej wla6ciciel, W przypadku trwatego zwi4zania budon'll
z gruntem jest on czq1ci4 skladowq nieruchomo6ci co przemawia za opodatkor'vanien't
wlaSciciela gruntu.

Podobnie, sam fakt wyka:zywania wyburlowanycir przez dzierzalr,'cq budynk6rv
i budowli w jego ewidencji Srodk6w trwatych, jest obojqtny z punktu rvidzenia zasacl

ustalania nabywania obowi4zku prodatkowego w podatl,:u od nieruchomoSci, Jak rt'skaza1

WSA w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z clnia 20 lutego 201,2 r, (sygn, III SA/\Va
78211,1):

,,podniesiona przez Sp6lkq we wniosku o udzielenie interpretacji okolicznoit wykazl,rvanitt
przez najemc6w budowli w swoich ewidencjach irodk6w tnualych, jako budot,'li
wybudowanych na cudzym gruncie, nie detenninuje c'bowiqzku podatkotvego w podotku
od nieruchomoSci. Zgodnie z utrwalonym w doktr;vnie stanowiskient, opodatkot+,anitt
dochodu z nieruchomoici jest domenq poclatk6w dochodowych, a posiadanie tejze
nieruchomoici podatk1w majqtkowych. Podatek od nieruchotnoici nta nietvqtplitvitz
charakter majqtkowy."

Sqd stwierdzii ponadto, 2e:

,,o istnieniu obowiqzku podath:owego w podatku od nieruchontoici nie mogq rozstrzvgatl
kwestie dotyczqce ustalania wc'rto(ci poczqtkowej, o kttSrych stanowiq przepislt o podatkaclt
dochodowych"

i dalej:
,,Dokonujqc wykladni przep,tsdw prowa podatkoutego, nawet przy uwzglqdnieniu
qutonomicznoSci tej galqzi prowa, nie moi:na nie zauwaiy( 2e wsp6ltvvorzy ono systenl



prawa. Dochodzi zatem miqdzy nim a innymi galqziami prawa do pawstawania wzaiemnych

zwiqzk6w, kt6re muszq byi uwzglqdniane w procesie wykladni. W tym przypadku winno siq

uwiglqdni( iednq z obowiqzuiqcych w potit<tm prawie cywilnym zasad (superficies solo

cedit), wyra2onq" w art. 48 i 191 Kodeksu cywilnego, zgodnie z kt6rq wszystko, co zostaie

z grintem polqc'zone, staie siq czqKciq skladowq nieruchomoici gruntowei"'

wsA w Warszawie podtrzymal tym samyrn liniq orzecznicz4 prezentowanE wczesniej

w wyroku Naczeinego S4du Administracyjnego z dnia 2L maja 2008 r'

[sygn. II FSK 4BI/07),w kt6rym S4d stwierdzil,ze:

,,podmiot bqdqcy posiadaczem samoistnym budynku, kt6ry wybudowal go z wtasnych

irodk6w nroitl*yrh, na podstawie zezwolenia na budowq wydanego na swoie imiq,

wprowadzonego 
-do 

wlasnej ewidencji Srodk6w trwalych, przez siebie podatkowo

amortyzowanego oraz wykorzyswqnego do wlasnei i wylqcznei dzialalnoSci gospodarczei

nie jist poditntkiem podatku od nieruchomo1ci, bowiem nie iest iego samoistrym

posiadaczem,,- fpodmiot, kt6ry wybudowal budynek byt najemcq].

Jak slusznie zauwazyl Wnioskodawca jednym z podstawowych element6w

konstrukcyj nych p odatku o d nieruchomosci j est podstawa opodatkowania

Zgodnie z art.4 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatkach i oplatach lokalnych z dnia

LZ srycziia 1"99I roku [Dz.U .ZOt+.8+g tj.J portstawq opodatkowania dla budowli lub

ich czq5ci zwi4zanyctr z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczei stanowi wartoS6,

o kt6rej mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzieri 1 stycznia

roku podatkowego, itanowi4ca podstawq obliczania amortyzacji w tym roku,

niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli calkowicie

zamorezowanych - ich warto6d z dnia 1 stycznia roku, w kt6rym dokonano ostatniego

odpisu amortyzacyjnego. W przepisie tym zawarto zatem v'ryraflne odwolanie

do zapis6w ustawy 
-o 

podutk t dochodowym od os6b prawnych z dnia 15 lutego 1992

roku iuz.U.20L1-.7+.3g7 t). ze zm. - dalej u.p.d.o.p.J co oznacza, 2e olrreSlenie wartosci

budowli w analizowanym stanie faktycznym powinno siq odbyd w oparciu o przepisy tej

ustawy.
Zgodnie z przepisem art. 16a ust. 1 u.p.d.o.p. amortyzacji podlegajq stanowiEce

wlasno5Z lub wsp6lwtisno56 podatnika, nabyte lub wytworzone we wlasnym zakresie,

kompletne i zdatne do uzytku w dniu przyjqcia do uZywania:

1J budowle, budynki oraz lokale bqd4ce odrqbnq wlasnoSci4,

2) maszyny, urz4dzenia i 5ro dki transportu,
3) inne przedmiotY"- 

o pir.*idywanym okresie uzywania dluZszym niZ rok, wykorzystywane przez

podatnika na potrzeby zwi4zane z prowadzon4 przez niego dzialalnoSci4

gospodarcz4 albo oddane do uzywania na podstawie umowy najmu, dzier2awy

Iub umowy okreslonej w art. lTapktI,zwane Srodkami trwatymi.

Natomiast zgodnie z art. 16a ust. 2 pkt 2 u'p.d.o.p. amortyzacji podlegai4 r6v'rnie2,

niezale2nie od p.""*idywanego okresu uzylvania, budynki i budowle wybudowane

na cudzym gruncie. Zgodnie L tre6ci4 art' 16h ust' 1 plft 1 ww' ustawy odpis6w

amortyzacyjnych dokonule siq od wartoSci poczqtkowej Srodk6w trwatych. Za wattofit'

po."4iko*4 Srodk6w trwalych zgodnie z art. LSgust. 1 ww. ustawy uwaza siq:

r w razie odplatnego nabycia - cenq ich nabycia;
o w razie czq1ciowo odpiatnego nabycia, cenq ich nabycia powiqkszonq o wartoS6

przychodu okre6lonego w art' 12 ust. 5a ww' ustawy;
o w razie wytworzenia we wlasnym zakrersie - koszt rr'r5rtworzenia;



, \ / razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodplatny spos6b

warto6d rynkow4 z dnia nabycia, chyba ze umowa darowizny albo umowa

o nieodplatnym przekazaniu okre5la tq wilrto6i w nizszej wysokoSci;
o w razie nabycia w postaci wkladu niepieniqZnego faportuJ wniesionego

do sp6tki, a takLe wktadu w sp6tdzielni - ustalon4 przez podatnika na dzieri

wniesienia wkladu lub udzialu wartoSd ltoszczegllnych Srodk6w trwatych oraz

wartoSci niematerialnych i prawnych, nie vtyLsz4 jednak od ich wartoSci

rynkowej;
. w tazie. nabycia w postaci wkladu niepieniqZnego wniesionego do sp6tki

niebqd4cej osob4 prawn4:
warto6d pocz4tkowE, od kt6rej dokonywane byty odpisy amorryzaryjne -
jezeli przedmiot wkladu byl amortyzowany,

- wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkladu,
niezaliczone do koszt6w uzyskania przychod6w w jakiejkolwiek formie -
jezeli przedmiot wkladu nie byl amortyzowany,

- wartoS6 okre6lonE zgodnie z art. L4 - jeLeli ustalenie wydatk6w na nabycie

lub wytworzenie przedmiotu wkladu pyzez wsp6lnika wnosz4cego wklad,
bqd4cego osobq fizyczn4, jest niemo2liwe i przedmiot wktadu nie byl
wykorzystywany przez wnosz4cego wklad w prowadzonej dzialalnoSci

gospodarczej, z vvy*4czeniem warto6ci niematerialnych i prawnych

wytworzo ny ch przez wsp6lnika we wtasnym zakresie;
. \M razie przeksztalcenia przedsiqbiorcy bqd4cego osob4 f\zyczn4w jednoosobow4

sp6lkq kapitatow4:
wartosi pocz4tkowq, od kt6rej dokonywane byty odpisy amortyzacfne,

- wartoSi poniesionych wydatk6w na nabycie albo wytworzenie skladnik6w
maj4tku, niezaliczonych do koszt6w uzyskania przychod6w w jakiejkolwiek
formie - jezeli rzeczy te lub prawa nie byty amortyzowane,

o w razie otrzymania w zwi4zku z likwidacj4 osoby prawnej lub sp6lki,
z zastrzeLeniem ust. 10b - ustalonq pyzez podatnika warto66 poszczeg6lnych

Srodk6w trwalych orazwartosci niematerialnych i pravmych, nie v,ty2sz4jednak

od ich warto6ci rynkowej.

Nalezy stwierdzii, ze pomimo i2 to DzierLawca - a nie Wnioskodawca - bqdzie

podmiotem dokonuj4cym amortyzacli podatkowej, to nie on bqdzie adresatem regulacji
wynikaj4cychzart.3ust. 1pkt. lwzw.zart.4ust. lpkL3u.p.d.o.p.Napotwierdzenie
moZna zacytowa( fragment wspomnianego juz wcze6niej wyroku WSA w Warszawie
z?0lutego2012r. [sygn. III SA/Wa 7BZ/1'L):

,,Przechodzqc do merytorycznej oceny zasadnoSci podniesionych w skardze zarzut6w,
wyjasnit naleiy, i2 o istnieniu obowiqzku podatkowego w podatku od nieruchomoici
nie mogq rozstrzygat kwestie dotyczqce ustalania wartoici poczqtkowei, o kt6rych stanowiq
przepisy o podatkach dochodowych. Ustalenie warto6ci poczqtkowei, o kt6rei mowa

w przepisach o podatkach dochodowych, stanowiqcej podstawq opodatkowania, iest bowiem

dopiero konsekwencjq uprzedniego ustslenia podmiotu i przedmiotu opodatkowania.
[Jstqwq o podatkach i oplatach lokalnych, jako odrqbne przedmioty opodatkowaniq w arL 2
ust.L pkt 7- 3 okrella : grunty, budynki lub ich czqici, budowle lub ich czq1ci zwiqzane

z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej. Naleiy jednak pamiqto1, ii pr4t opodatkowaniu
nieruchomoici, ustalenie obowiqzku podatkowego w stosunku do danego podmiotu,
determinuje pozostale elementy stosunku prawnopodatkowego, takie jak: przedmiol
czy p o dstaw a op o datkow ania."



Ponadto, jak juz wspomniano wcze6niej, czqsciitr sktadow4 rzeczy jest wszystko,
co nie moze byi od niej odiqczone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany caloSci albc
bez uszkodzenia lub istotne j zmiany przedmiotu odl4czonego [art. 47 S 2 k.c.J, zaterir
budowle zaliczyc naleiy do czq6ci sklaitowej gruntu i obci4zyc podatkienr
od nieruchomoSci od budowli lvla6ciciela gruntu Sp. z o.o, -
mimo, 2e to dzierLawca poczynil nakiady na cudzy grunt, on wykazuje budowlq rv slojerj
ewidencji Srodk6w trwalych idokonuje amort'"yzaq i. 2latem jak wynika z yvw. nTrroku
blqdny jest poglqd, 2e bud:wle sQ przr:i6ie1r'n'r opodatkowania podatkienr
od nieruchomoScijedynie wtedy, gdy sq one Srodkami trrvatymi podatnika tego podatkr,r.

Dodatkowo wskazuje sig, 2e zawieral4c unlowq dzieriawy [w zaleino!;ci
od charakteru i sposobu dzierzawy), nalezy mj.e6 t-ra Lrwadze, ze bqdq stq z niq tui4za(
r62ne obowiqzki podatkowe. Ewentualne rozliczenia. z tytulu wzniesienia br-rd),nkr.r
przez dzieriawcq [lub innego posiadacza zaleinego), powinny byi dokonywane miqdzy
nim a wla6cicielem gruntu. Rekomendowanym dziaianiem jest iviqc, aby strony takiego
stosunku, spos6b rozliczenia n;rktad6w i ewerntualne inne postanowienia, mo2lirvir:
szczeg6lowo uregulowaly w trmowie. Zawieraj4c umowy najmu lub dzierzar,r.i,
wla6ciciele nieruchomoSci mog4 umie6ci6 w nich roine postanowienia, w mySl ktor)'ch
na korzystajqcym z nieruchonroSci [najemc,yz lub dzierza'uvcy) spoczy'wai bqdzir:
np. obowi4zek zaplaty podatku od nieruchornoSci. ilawarcie takiego postanou'ieni;t
w umowie nie zmienia faktu, iL c'rgan podatkouy albo podmiot, kt6ry ustanorvit llt'a\\'o
uzytkowania wieczystego, bqdzie domagat siti zaplaty bezpoSrednio od u'*aScicrel2
nieruchomoSci jednak przedmiotowe postanowienie t:vvorzy roszczenie po stronie
wla6ciciela wobec najemcy/dzieriawcy, aby zaplacil on potuyLsze Srviadczenia
w naleznej wysokoSci. Najemcaf dzierLawca moZe wywi4zac siq z takiego obon,iazku,
o ile nie zostalo to w bardziej szczeg6lowy spos6b okre6lone w umowie, albo rvplacajar:
odpowiedni4 kwotq do urzqdu, albo teL przekazu)4c j4 wlaScicielowi. Ma to r6n'nie:Z
znaczenie jeSli chodzi o kos:zty uzyskania przychodu r.qystqpuj4ce po stronie
najemcy/dzierLawcy, Oplaty z tytulu podatku od nieruchomoSci od dzierLarvionego
lokalu bqd4ce kosztami poSrerdnimi trudno przyprisa6 konkretnym przychoclonr
z dzialalnoSci gospodarczej, poniewaz wplywajqr na caloksztalt dzialalno6ci
przedsiqbiorcy, SE one kosztem poniesionym racjonalnie i z\ 14zanyrn
z funkcjonowaniem firmy podatrLika . Zatem kwcty wyclatkow ane przez dzierzalviEcegcr
w zwi4zku z utrzymaniem przerlmiotu dzieriary, w tynt podatek od nieruchomo(ci,
podlegaj4 zaliczeniu w momencje ich poniesienia do koszt6rv uzyskania przychodoy'
prowadzonej dziatalno6ci gospodarczej.

Ze wzglqdu na powyLsze, organ podatk.owy uwaza, 2e warto66 budonrli, jakie:
zostan4 wzniesione przez dzierzawcq, bgdzier stanowii po stronie Wnioskoda\vc\r
podstawq opodatkowania podatkiem od nieruchomoSci,

Na mocy art. 14k $ 1 Orrlynacji podatkowej zastosowanie siq do interpretacji
indyrruidualnej przed jej zmian4 lub przed dorgczeniem organowi podatkowemu odpisur
prawomocnego orzeczenia sqdu administracyjneg;o uchylajqcego interpretacjqr
indywidualn4 nie moLe szkodzi( wnioskodawcy, jak r6wniez \\/ przypadku.
nieuwzglgdnienia jej w rozstrzygrriqciu sprawy podatkowe;.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszk:go przedstalvionego pt-zez:,
Wnioskodawcq i stanu prawnego obowi4zujECego w dacie wydania interpretacji.



Na niniejszq interpretacjq przepis6w prawa podatkowego pr4tsluguje Stronie prawo
wniesienia skargi z powodu jej niezgodnofci z prawem do Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego
w Gdarisku, AL Zwyciqstwa 16/17 80-21-9 Gdarisk po uprzednim wenuaniu na pifmie orgonu,
kt6ry wydal interpretacjq do usuniqcia naruszenia. prqwa (arL 52 $ 3 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r, Prawo o postqpowaniu przed sqdami administracyjnymi - Dz. U. Nr L53, po2.7270 ze zm.).

Wezwanie wnosi siq w terminie L4 dni od dnia, w kt1rym skariqcy dowiedzial siq lub m6gl
siq dowiedziet o wydaniu interpretacji. Skargq wnosi siq (w dw6ch egzemplarzach art 47 ww.
ustawy) w terminie 30 dni od dnia dorqczenia odpowiedzi orgonu no wezwonie do usuniqcia
naruszenia prawa a w przypadku gdy argan podatkowy nie udzielil odpowiedzi na wezwanie,
w terminie 60 dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 S 2 ww. ustawy). Skorgq wnosi siq

za poSrednictwem organu, ktdrego dziatanie lub bezczynno{t sq przedmiotem skargi (arL 54 5 1
ww. ustawy).

0trzvmuia:

1,. Adresat,
2. a/a.


