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Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 

w sprawie niezbędnych zmian prawa określającego 

podstawę naliczania podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (dalej: PSEW) z niepokojem obserwuje 

procesy administracyjne, debatę publiczną oraz publikacje prasowe dotyczące niepewności 

co do właściwej interpretacji przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach 

w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 961) (dalej: UoI), w jej części 

zmieniającej ustawę Prawo budowlane w zakresie potencjalnie wpływającym na zasady 

opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych.  

 

Opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości ma swoją podstawę 

w przepisach ogólnych, tj.: 

 Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1579) (dalej: UOP), która nadaje określone kompetencje w zakresie podatku od 

nieruchomości administracji lokalnej (wójt/burmistrz/prezydent); 

 Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. 

z 2016 r. poz. 1923) (dalej: UPiOL), która odsyła jako do podstawy opodatkowania 

do definicji obiektów budowalnych, w tym budowli, zawartych w ustawie prawo 

budowlane; 

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 

1250) (dalej: PB), które definiuje obiekty budowlane, w tym budowle. 

Powiązanie tych ustaw jest ugruntowaną osnową systemu opodatkowania obiektów 

budowlanych w kraju i do tej pory było skutecznie wykorzystywane w opodatkowaniu 

elektrowni wiatrowych. 

 

Wiele wątpliwości wzbudza natomiast ewentualny wpływ UoI na zasady ww. opodatkowania. 

Pomimo że ustawodawca nie wskazał w uzasadnieniu do ustawy intencji wprowadzenia 

zmian o charakterze fiskalnym, część zapisów w zakresie odnoszącym się do definicji 

budowli oraz obiektu budowlanego, a także przepisów przejściowych może być 

interpretowana jako zmieniająca aktualny stan prawny, poparty wieloletnią praktyką oraz 

orzecznictwem, zgodnie z którymi mianem budowli określa się jedynie części budowlane 

elektrowni wiatrowej, tj. fundament i wieżę (maszt) i opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomości podlegają wyłącznie te części budowlane. Interpretacja rozszerzająca 

przepisów UoI może natomiast prowadzić do uznania, że budowlą są nie tylko części 

budowlane, ale również części techniczne elektrowni wiatrowej, a w konsekwencji, że cała 

elektrownia wiatrowa podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W wyniku 

obowiązywania niejasnych przepisów prawnych i braku interpretacji ogólnej obserwujemy 

istotnie spolaryzowane stanowiska w tym zakresie, tak wśród administracji centralnej, jak 

i lokalnej. Inwestorzy energetyki wiatrowej alarmują, że w przypadku utrwalenia interpretacji 

rozszerzającej (objęcia podatkiem całej turbiny) wysokość podatku wzrośnie 3-4-krotnie, 

co jest obciążeniem finansowym niejednokrotnie poddającym w wątpliwość ekonomiczną 

zasadność przedsięwzięcia i będzie skutkowało niemożnością obsługi zadłużenia bankowego 

inwestycji oraz wiodło wprost do masowych bankructw przedsiębiorstw sektora energetyki 

wiatrowej. Pośrednio będzie to także istotny uszczerbek budżetowy dla gmin, na terenie 

których operują farmy wiatrowe, bo wpływy z podatków często stanowią bardzo znaczącą 
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pozycję w ich budżecie, warunkując istotne inwestycje infrastrukturalne i pozyskiwanie 

środków z UE, wymagających zabezpieczenia określonego wkładu własnego. W wyniku 

upadłości operatora farmy gminy można się spodziewać braku płynności w płaceniu podatku, 

który był zaplanowany w budżecie gminy.  

 

W sytuacji wskazanej wyżej niejasności wydaje się, że jeżeli obecnie obowiązujące przepisy 

nie zostaną doprecyzowane, to jedyną drogą ugruntowania spójnej wykładni w tym zakresie 

jest oczekiwanie na wyroki sądów i ukształtowanie się wiodącej linii orzeczniczej w tym 

zakresie. PSEW stoi jednak na stanowisku, że aktualna niepewność interpretacyjna nie służy 

ani inwestorom wiatrowym, ani organom podatkowym, które ponoszą niepotrzebne 

a znaczące ryzyka finansowe, co zwłaszcza w odniesieniu do finansów publicznych gmin 

wydaje się być sprzeczne z interesem publicznym. W obliczu powyższego, aktualny kształt 

UoI można uznać za niespełniający konstytucyjnej zasady przyzwoitej legislacji (art. 2 

Konstytucji RP). Ten zarzut, obok licznych innych, zawarto w rozpatrywanych wspólnie 

skargach na UoI wniesionych do Trybunału Konstytucyjnego przez grupy posłów, 

odpowiednio KP Platforma Obywatelska (51/16) oraz KP Nowoczesna (54/14) 

http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/9519-elektrownie-wiatrowe/. 

 

PSEW już na etapie wczesnych prac nad projektem UoI zwracało uwagę na potencjalne 

problemy interpretacyjne dot. podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości 

elektrowni wiatrowych po wejściu w życie tych przepisów. Niestety, argumentacja ta, 

podnoszona przez PSEW i organizacje samorządowe, nie została uwzględniona w przyjętej 

treści ustawy. W rezultacie przyjętych zapisów, możemy obserwować: 

 

1) niepewność inwestorów co do zakresu elementów elektrowni wiatrowych, które 

należy wykazać jako podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości wyrażoną  

przez apele o wydanie interpretacji ogólnych wspierane przez organizacje branżowe 

i izby gospodarcze, a także liczne wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych 

prawa podatkowego skierowane do wójtów gmin, w których operują parki wiatrowe; 

2) niepewność co do właściwej wykładni przepisów wśród organów podatkowych 

(głównie wójtów), którzy podejmując dowolną decyzję w sprawie ponoszą w imieniu 

gmin nieuzasadnione ryzyko finansowe, którego można by uniknąć wprowadzając 

przejrzyste regulacje. Ryzyko to jest dwojakiego rodzaju, bowiem wiąże się zarówno 

z przyjęciem wykładni przepisów, zgodnie z którą, opodatkowana jest jedynie część 

budowlana elektrowni wiatrowej, jak również z przyjęciem wykładni, zgodnie z którą 

przedmiotem opodatkowania, począwszy od 1 stycznia 2017 r., jest elektrownia 

wiatrowa jako całość. Ryzyko przyjęcia pierwszej z wykładni, związane jest 

z potencjalnym zaniżeniem wysokości podatku, a przez to przychodów budżetu gminy 

i narażanie się przez włodarza gminy na zarzut niegospodarności. Ryzyko przyjęcia 

drugiej z wykładni, związane jest z niezasadnym zawyżeniem kwoty podatku, 

co wiąże się ze skargami oraz odwołaniami ze strony inwestorów, a w przypadku 

przegrania sporu przed organem odwoławczym bądź na drodze sądowej, również 

z ryzykiem konieczności zwrotu nadpłaconego podatku wraz z odsetkami 

oraz ryzykiem odpowiedzialności odszkodowawczej gminy za wyrządzona szkodę 

właścicielom elektrowni wiatrowych; 

3) apele organizacji branżowych o racjonalne, niedyskryminujące i jasne zasady 

opodatkowania elektrowni wiatrowych; 

http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/9519-elektrownie-wiatrowe/
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4) duże zainteresowanie prasy, wskazujące na trudności we właściwej interpretacji tych 

przepisów i potencjalnych negatywnych konsekwencji takiego stanu rzeczy. 

 

Poszczególne aspekty problemu z interpretacją UoI zostaną bardziej szczegółowo 

przedstawione w poniższych częściach stanowiska.  

 

PSEW przygotowało także projekt przepisów nowelizujących UoI oraz UPiOL.  

Ich uchwalenie wprowadzi jasność w zakresie zasad obliczania podstawy opodatkowania 

elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Proponowane przez PSEW zmiany: 

1. są zgodne z celami UoI wyrażonymi w uzasadnieniu tej ustawy – tj. zapewnią objęcie 

nadzorem budowlanym całego urządzenia a także obowiązek uzyskania pozwolenia  

na użytkowanie,  

2. są zgodne z utrwalonym w praktyce i orzecznictwie poglądem, zgodnie z którym 

części techniczne elektrowni wiatrowych – tj. gondola wraz z generatorem i łopatami 

wirnika oraz pozostałe wyposażenie elektryczne i techniczne elektrowni nie podlegają 

podatkowi od nieruchomości,  

3. spełniają konstytucyjne wymogi równego traktowania (opodatkowanie elektrowni 

wiatrowych takie samo, jak innych urządzeń służących do wytwarzania energii 

elektrycznej) i przyzwoitej legislacji (jednoznaczne przepisy podatkowe na potrzeby 

organów lokalnych). 

 

Reprezentując branżę energetyki wiatrowej apelujemy o wsparcie rekomendowanych przez 

PSEW zmian UPiOL oraz UoI, mających na celu jednoznaczne określenie elementów 

elektrowni wiatrowej podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.  

 

Stanowiska przedstawione przez administrację centralną 

 

Nie ma spójności interpretacji zapisów UoI wśród przedstawicieli poszczególnych resortów 

administracji centralnej.  

Resorty budownictwa i finansów stwierdzają, że w ich ocenie elektrownia wiatrowa jest 

w całości budowlą. Z kolei Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, nie odnosząc się do 

definicji budowli, wyraża opinię, że przepisy UoI nie powinny nieść skutków podatkowych, 

ponieważ ustawodawca nie ujawnił takiej intencji w uzasadnieniu do ustawy. Resort 

budownictwa podkreśla w sposób mniej zachowawczy, że bez względu na ewentualne skutki 

podatkowe wejście w życia UoI, zmiana definicji budowli miała w intencji ustawodawcy 

regulować proces budowlany. Wątpliwości w tym zakresie nie ma natomiast resort finansów, 

dla którego zmiana definicji budowli jest jednoznaczna z uznaniem całej elektrowni 

wiatrowej za budowlę i analogicznie, objęcia jej w całości podatkiem od nieruchomości. 

Nie ma także zgody co do wskazania organu, w zakresie którego kompetencji leżałoby 

rozstrzygnięcie niejasności przepisów UoI. Ministerstwo Energii wskazuje podział 

kompetencyjny między różne resorty, w tym niezaangażowane dotąd w debatę Ministerstwo 

Rozwoju, Ministerstwo Finansów wskazuje jako uprawnione do rozstrzygnięć Ministerstwo 

Infrastruktury i Budownictwa, zaś sam resort budownictwa wskazuje, że wyjaśnień w tym 

zakresie może udzielić wyłącznie ustawodawca (grupa posłów). Ponadto, Ministerstwo 

Finansów przedstawia w swoim piśmie informację, że nie planuje wydać interpretacji ogólnej 
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z urzędu, ponieważ nie wiadomo, czy będzie ona potrzebna, mimo że Minister Energii apeluje 

o to do niego w swoich rozstrzygnięciach, zwracając uwagę na ewentualne możliwe 

rozbieżności interpretacji zapisów UoI.  

W kontekście takiej rozbieżności w zakresie interpretacji przepisów w resortach, a także 

niechęci do przedstawiania jakichkolwiek jednoznacznych rozstrzygnięć, czy też 

formułowania interpretacji ogólnej, nie dziwi przeniesienie poziomu niepewności 

i niezdecydowania wobec właściwej wykładni także na poziom lokalny. Problem zaognia 

fakt, że resorty niejako zrzucają pełną odpowiedzialność za opodatkowanie wiatraków 

na władze gmin, czego wyrazem jest przywołanie przez resort budownictwa art. 7 ust. 3 

UPiOL, który pozwala radzie gminy na to, by w drodze uchwały wprowadziła zwolnienia 

przedmiotowe z podatku od nieruchomości. Ma to oznaczać, że nie ma przeszkód, by rady 

gmin, które powiązały swój rozwój z rozwojem elektrowni wiatrowych, zwolniły 

je z omawianego podatku, co obciąża gminy odpowiedzialnością tak za wysokość podatku, 

jak i poziom osiąganych z jego tytułu przychodów. Szczegółowe zestawienie głównych 

wątków interpretacji poszczególnych ministerstw przedstawia tabela nr 1 (zał.1). 

Stanowiska przedstawione przez administrację lokalną 

 

Trudno podzielić opinię Ministra Finansów, że zróżnicowana wykładnia podatkowa nowych 

przepisów ujawni się dopiero po 1 stycznia 2017 roku, kiedy przepisy te wejdą w życie lub 

że wątpliwości w tym zakresie mogą w ogóle nie wystąpić. Przeciwnie – już w grudniu 2016 

wójtowie gmin wydali liczne interpretacje indywidualne, które prezentują zróżnicowane 

podejście do kwestii podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych. Zwraca uwagę 

różne rozumienie tych samych artykułów przez wójtów różnych gmin. Zestawienie 

niniejszych zróżnicowanych interpretacji (zarówno ich części sformułowanych bezpośrednio 

przez organ, jak i uznanych za prawidłowe w argumentacji przytoczonej przez 

wnioskodawcę) oraz ich skutki prawne zawiera tabela nr 2 (zał. 2). 

Jednym z najczęściej podejmowanych wątków była kwestia wątpliwego uznania za budowlę 

elementów technicznych elektrowni wiatrowej, noszących znamiona bycia raczej 

urządzeniem, niż budowlą (czy tym bardziej innym obiektem budowlanym, ponieważ 

gondola z rotorem nie jest wzniesiona przy użyciu materiałów budowlanych, nie służy wieży 

ani jej udostępnieniu czy właściwemu użytkowaniu). Gondola jest elementem wymienialnym 

i może być bez uszczerbku dla fundamentu i wieży wymontowana oraz wymieniona, ponadto 

jest ruchomością, będącą odrębnym przedmiotem obrotu czy zastawu. Wskazywano także,  

że charakter elektrowni wiatrowej (budowa, zasady funkcjonowania) się nie zmieniły, nie ma 

więc podstaw do zmiany jej statusu ani na podstawie przepisów budowalnych,  

ani podatkowych. Wiele gmin nie podziela także stanowiska MIiB, które wskazało, że zmiana 

Art. 3 pkt 3 PB spowoduje nadanie elektrowni wiatrowej statusu wolno stojącego urządzenia 

technicznego, podkreślając, że ustawodawca odróżnia urządzenie techniczne od wolno 

stojącego urządzenia technicznego i nie ma podstaw, by przez zapisy UoI zmieniły status 

elementów technicznych turbiny, stąd nadal mają one status urządzenia technicznego. 

 

Analiza przedstawionych interpretacji ujawnia względną zgodę jedynie co do kwestii,  

że nowelizacja Art. 3 pkt 3 PB nie wpływa bezpośrednio na prawny status elementów 

technicznych/urządzeń elektrowni wiatrowych, co jednak nie zmienia faktu,  
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iż interpretacja tego przepisu łącznie z pozostałymi zapisami ustawy prowadzi organy  

do wyciągnięcia skrajnie odmiennych konkluzji.   

 

W przypadku uznania stanowiska wnioskodawcy za słuszne wiele organów odstępowało  

od przedstawiania uzasadnienia (na podstawie Art. 14 c § 1 UOP), nadmieniając 

jednocześnie, że interpretacja może ulec zmianie m.in. w przypadku opublikowania 

odmiennej interpretacji ogólnej, a nawet zdecydowało się wystąpić z wnioskiem 

o interpretację indywidualną do dyrektora odpowiedniej izby skarbowej.  

 

W przypadkach w których organ nie podzielił stanowiska inwestora, wskazywał jako 

podstawę opodatkowania całą turbinę wiatrową i jednocześnie wzywał do wykazania jako 

podstawy podatku wszystkich części elektrowni. Co interesujące, organy podatkowe, które 

wydawały takie interpretacje, nie uwzględniały podwyższonych przychodów gminy w 2017 r. 

z tytułu opodatkowania części technicznej elektrowni wiatrowej, co wskazuje 

na niekonsekwencję tych organów podatkowych oraz wątpliwości interpretacyjne jakie po ich 

stronie występują. 

Syntetyczne ujęcie stanowisk organów podatkowych (włodarzy gmin) w podziale na ich 

ocenę wpływu poszczególnych przepisów, mających lub potencjalnie mających wpływ 

na zakres opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości, znajduje się 

w ww. tabeli.  

 

Publikacje prasowe, publiczna dyskusja oraz apele organizacji samorządowych 

 

Na niejasność przepisów i rozbieżności interpretacyjne wynikające z wejścia w życie UoI, 

szeroko zwraca się uwagę na łamach prasy. Duże zainteresowanie mediów jest emanacją skali 

problemów fiskalnych wynikających z niejasności co do rzeczywistych skutków prawnych 

UoI, z którą borykają się nie tylko inwestorzy, ale i społeczności lokalne i reprezentująca 

je administracja.  

 

Podkreśla się, że problemem farm wiatrowych jest definicja budowli, która pojawiła się  

w ustawie [1]. Artykuł 2 UoI wprowadził definicję elektrowni wiatrowych: kwalifikuje je 

jako budowle, włączając w ten zakres także elementy techniczne. Nowe przepisy budzą 

wątpliwości również w zakresie obciążeń fiskalnych [2]. Ustawa mówi (art. 17), że do końca 

2016 stosuje się obecne prawo podatkowe, ale nie precyzuje jak naliczać podatek  

od nieruchomości wiatrakowych od 2017 roku. Mówi wprawdzie, że budowlą jest cały 

wiatrak, ale właściciele wiatraków uważają, że mimo to nie jest oczywiste od jakiej wartości 

inwestycji powinni płacić podatek od nieruchomości w 2017 roku [3]. Wprowadzana 

modyfikacja może doprowadzić do kilkukrotnego (3-4-krotnego) wzrostu obciążeń z tytułu 

podatku od nieruchomości i to już od 2017 r. [2]. Nie chcąc wchodzić w spory z inwestorami, 

przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, wójt gminy 

Kobylnica, poprosił samorządy, na terenie których stoją farmy wiatrowe, o to żeby wystąpiły 

do władz z petycjami o ustosunkowanie się do odpowiednich zapisów ustawy o inwestycjach 

w zakresie elektrowni wiatrowych i zinterpretowanie tego prawa, czyli o wyjaśnienia  

jak począwszy od 2017 roku powinny być opodatkowane wiatraki podatkiem  

od nieruchomości [10]. Nie powiodło się uzyskanie interpretacji od ministra finansów, który  

w odpowiedzi na wystąpienia indywidulane samorządów informował, że nie prowadzi 

żadnych prac w przedmiotowej sprawie [3]. Ministerstwo Rozwoju i Finansów odmówiło 
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gminom wydania interpretacji ogólnej w zakresie opodatkowania podatkiem 

od nieruchomości elektrowni wiatrowych od nowego roku [4]. Minister finansów nie udzielił 

odpowiedzi, bo wójtowie, burmistrzowie, prezydenci nie są organami, mogącymi występować 

do ministra finansów o interpretacje. Minister finansów nie udziela interpretacji organom 

podatkowym, a takimi organami są wójt, czy burmistrz. Inwestor może zaś wystąpić 

o interpretację podatkową do organu podatkowego, czyli do wójta, burmistrza itd. W efekcie 

dochodzi do zapętlenia problemu, bo właściciele wiatraków żądają od nich interpretacji 

przepisów, a nie jest wiadome jaka ona faktycznie powinna być [3]. Same gminy podzieliły 

się co do interpretacji tych samych przepisów. Niektóre wydają korzystne dla inwestorów 

interpretacje, a inne te zbieżne ze stanowiskiem MF z odpowiedzi na pismo Związku Gmin 

Wiejskich RP [12]. Resort stwierdził, iż wyższy podatek farmy powinny uiszczać od tego 

roku. Za przedwczesne uznał wydanie ogólnej interpretacji [5].  

 

Nie ma jednak pewności, że dodatkowe pieniądze wpłyną do budżetu. Np. w gminie Karlino 

administracja liczy się z możliwymi pozwami inwestorów, a nawet z koniecznością zwrotu 

pobranego podatku z odsetkami po niekorzystnych wyrokach [11]. W sytuacji tak ogromnej 

niepewności co do interpretacji przepisów powinno zainterweniować państwo - twierdzi 

burmistrz Karlina Waldemar Miśko – Jeśli odpowiednie ministerstwa nie pokuszą się  

o doprecyzowanie zapisów, by gminy miały pewność, że wyższy podatek rzeczywiście im się 

należy, to wpakują nas w ogromne problemy – dodaje [6]. 

 

W prasie zwrócono również uwagę na przerzucanie się odpowiedzialnością za podatki dla 

farm wiatrowych przez poszczególne resorty. Gminy wydają skrajnie różne interpretacje 

indywidualne dla inwestorów na swoich terenach. Dlatego Krzysztof Tchórzewski kierujący 

resortem energii apeluje do ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego o wydanie 

interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, określającej podstawę naliczania 

wysokości daniny [7]. 

 

Dziennikarze badający temat są przekonani, że niepewność przedsiębiorców będzie trwać,  

a ciężar oceny skutków ustawy zostanie przerzucony na sądy administracyjne [8]. W związku 

z niedoskonałością prawa zmierzamy w kierunku rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania 

wiatraków podatkiem od nieruchomości na drodze sądowej [9]. 

 

[1] Karolina Baca-Pogorzelska ”Walka resortów z wiatrakami”, DZIENNIK GAZETA PRAWNA, 

2017-01-19 https://edgp.gazetaprawna.pl/grzbiet/4204/dziennik-gazeta-prawna.html#page/10 

[2] Anna Krzyżanowska „Skarga do Trybunału na ustawę odległościową”, DZIENNIK GAZETA 

PRAWNA (Gazeta Prawna) 2016-11-22  

[3] Ireneusz Chojnacki, „Jaki podatek od wiatraków? Samorządowcy pytają się władz”, wnp.pl, 08-

11-2016 http://energetyka.wnp.pl/jaki-podatek-od-wiatrakow-samorzadowcy-pytaja-sie-

wladz,285090_1_0_0.html 

[4] Michał Cyrankiewicz „Farmy wiatrowe zapłacą gminom wyższe podatki od budowli” 

RZECZPOSPOLITA 2016-12-22 http://www.rp.pl/Finanse/312229976-Farmy-wiatrowe-zaplaca-

gminom-wyzsze-podatki-od-budowli.html#ap-1 

[5] Aneta Wieczerzak-Krusińska „Spór o daninę dla wiatru” RZECZPOSPOLITA, 2017-01-19 

http://www.rp.pl/Energianews/301189882-Spor-o-danine-dla-wiatru.html#ap-2 

https://edgp.gazetaprawna.pl/grzbiet/4204/dziennik-gazeta-prawna.html#page/10
http://energetyka.wnp.pl/jaki-podatek-od-wiatrakow-samorzadowcy-pytaja-sie-wladz,285090_1_0_0.html
http://energetyka.wnp.pl/jaki-podatek-od-wiatrakow-samorzadowcy-pytaja-sie-wladz,285090_1_0_0.html
http://www.rp.pl/Finanse/312229976-Farmy-wiatrowe-zaplaca-gminom-wyzsze-podatki-od-budowli.html#ap-1
http://www.rp.pl/Finanse/312229976-Farmy-wiatrowe-zaplaca-gminom-wyzsze-podatki-od-budowli.html#ap-1
http://www.rp.pl/Energianews/301189882-Spor-o-danine-dla-wiatru.html#ap-2
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[6] Aneta Wieczerzak-Krusińska „Gminy (za)płacą za podatkowy dualizm” RZECZPOSPOLITA 

2016-12-12  

[7] Aneta Wieczerzak-Krusińska „Ustawa wiatrakowa dla PiS jak gorący kartofel”, PARKIET 2017-

01-19 http://www.parkiet.com/artykul/24,1502915-OZE--Ustawa-wiatrakowa-dla-PiS-jak-goracy-

kartofel.html 

[8] Dariusz Malinowski „Niepewność właścicieli wiatraków trwa” RZECZPOSPOLITA, 2017-01-27 

http://www.rp.pl/Podatki-lokalne/170129143-Niepewnosc-wlascicieli-wiatrakow-trwa.html#ap-1 

[9] Ireneusz Chojnacki „Opodatkowanie wiatraków. Co władze odpowiedziały na petycje 

samorządowców?” wnp.pl 13-01-2017 http://www.wnp.pl/wiadomosci/opodatkowanie-wiatrakow-co-

wladze-odpowiedzialy-na-petycje-samorzadowcow,289833_1_0_1.html 

[10] Petycja Wójta Gminy Kobylnica do Marszałka Senatu z dnia 21.10.2016 r. 

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/petycje/petycje_wielokrotne/pw9_06_podatek_

od_nieruchomosci.pdf 

[11] Stanowisko Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP w zakresie prawnego uregulowania 

opodatkowania urządzeń służących wytwarzaniu energii z wiatru z dnia 14 listopada 2016r. 

http://www.zgwrp.pl/attachments/article/1039/Stanowisko%20ZGWRP%20opodatk%20urzadz06127

420161116135208.pdf 

[12] Odpowiedź Ministra Rozwoju i Finansów na stanowisko Związku Gmin Wiejskich RP w zakresie 

prawnego uregulowania opodatkowania urządzeń służących wytwarzaniu energii z wiatru z dnia 

09.12.2016 r. http://www.zgwrp.pl/attachments/article/1059/pismo.pdf 

 

Rekomendacja PSEW w zakresie nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych 

 

Mając na uwadze powyższe, skrajnie rozbieżne interpretacje zapisów UoI, zarówno na 

poziomie administracji centralnej, jak i lokalnej oraz spełniając oczekiwania doprecyzowania 

przepisów zarówno ze strony samorządowej, jak i inwestorskiej, PSEW rekomenduje 

wprowadzenie niniejszych poprawek do aktualnego brzmienia ww. ustawy. 

 

Zaproponowane zmiany rozstrzygną jednoznacznie i skutecznie wątpliwości w zakresie 

podstawy opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości, bez potrzeby 

formułowania interpretacji ogólnej prawa podatkowego przez Ministra Finansów 

oraz wieloletniego oczekiwania na wykształcenie się linii orzeczniczej sądów 

administracyjnych. 
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*** 

 

POPRAWKI 

do ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

 

W ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych: 

 

1) po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu: 

 

 

 

"W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 

Dz.U.2016 poz. 716) w art. 4 ust. 1 w pkt 3 wyrażenie "z zastrzeżeniem ust. 4-6" zastępuje się 

wyrażeniem "z zastrzeżeniem ust. 4-6a" i po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:  
 

"W przypadku budowli będącej elektrownią wiatrową w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U.2016 poz. 961), 

do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 -

6, w części, w jakiej dotyczy elementów technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U.2016 poz. 

961).” 

 

2) art. 17 skreśla się 

 

 

Uzasadnienie 

 

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 961) (dalej: UoI), celem UoI jest 

m.in., aby do elektrowni wiatrowej (jako całości) znajdowały zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1250) (dalej: PB) 

dotyczące użytkowania obiektów budowlanych oraz katastrof budowlanych. W związku 

z tym, art. 9 UoI przewiduje nowelizację przepisów PB, w szczególności polegającą na 

zmianie definicji „budowli” w art. 3 pkt 3 poprzez wykreślenie zapisu, że jedynie części 

budowlane elektrowni wiatrowej stanowią budowlę (będącą obiektem budowlanym) oraz 

zaliczeniu elektrowni wiatrowych wprost do kategorii XXIX załącznika do PB. 

 

Jednocześnie, celem UoI nie jest zmiana zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości 

poszczególnych elementów składających się na elektrownię wiatrową – taki cel nie został 

wskazany przez projektodawcę w projekcie UoI, w tym w skutkach finansowych dla 

inwestorów oraz dla budżetów gmin. Z uwagi jednak na zawarte w ustawie z dnia 12 stycznia 
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1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1923) (dalej: 

UPiOL), regulującej opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, odesłanie do przepisów 

prawa budowlanego w zakresie definicji budowli, wyznaczającej przedmiot opodatkowania 

podatkiem od nieruchomości, przewidziana w UoI nowelizacja PB może wywołać 

niezamierzone skutki podatkowe poprzez uznanie, że począwszy od 1 stycznia 2017 r., 

przedmiotem opodatkowania jest elektrownia wiatrowa w całości. 

 

Do czasu wejścia w życie UoI niespornym było, że przedmiotem opodatkowania 

podatkiem od nieruchomości jest jedynie część budowlana elektrowni wiatrowej. 

Wynikało to z faktu, że art. 1a ust. 1 pkt 2 UPiOL, stanowi, że budowla to „obiekt 

budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub 

obiektem małej architektury (…)”, odsyłając tym samym interpretatora do definicji 

obiektu budowlanego, zawartej w PB. Jednocześnie, zgodnie z art. 3 pkt 1 PB, przez 

obiekt budowlany należy rozumieć m.in. budowlę, którą z kolei , zgodnie z art. 3 pkt 3 PB, 

jest, w literalnym brzmieniu do dnia 15 lipca 2016 r., wyłącznie część budowlana 

urządzenia technicznego w postaci elektrowni wiatrowej. 

 

Na tej podstawie, zgodnie z ukształtowaną i jednolitą praktyką organów podatkowych 

oraz sądów administracyjnych orzekających w sprawach dotyczących opodatkowania 

podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych, budowlę stanowią, 

a w konsekwencji – opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają jedynie 

elementy budowlane elektrowni wiatrowych (fundament i wieża). Opodatkowaniu nie 

podlegają natomiast elementy techniczne elektrowni wiatrowych  takie jak wirnik 

z zespołem łopat, zespół przeniesienia napędu, generator prądotwórczy, układy sterowania 

i zespół gondoli wraz z mocowaniem i mechanizmem obrotu.  

 

Stanowisko to jest konsekwentnie prezentowane w orzeczeniach sądów 

administracyjnych. Przykładowo, w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 

30 lipca 2009 r., sygn. akt II FSK 202/08, Sąd uznał wprost, że „W przykładowym 

wyliczeniu budowli, a więc obiektów budowlanych niebędących budynkiem lub obiektem 

małej architektury, od 26 września 2005 r. ustawodawca wymienił części budowlane 

urządzeń technicznych – elektrowni wiatrowych. Części te są zatem budowlą, a więc 

obiektem budowlanym w rozumieniu prawa budowlanego. A contrario – elektrownie 

wiatrowe, które posiadają opisane powyżej części budowlane – nie są budowlą, a także 

obiektem budowlanym w rozumieniu Prawa budowlanego. Jak zasadnie podniósł autor 

odpowiedzi na skargę kasacyjną wnioskowanie, zgodnie z którym obiekt budowlany jest 

częścią innego obiektu budowlanego byłoby absurdalne. Przyjęcie przez ustawodawcę 

w omawianym zakresie za budowlę „części budowlane urządzeń technicznych”, takich jak 

np. elektrownie wiatrowe, wskazuje że jego intencją było nie traktowanie każdego obiektu 

budowlanego jako całości, ale wyróżnienie w nim części budowlanych 

i „niebudowlanych” (por. B. Brzeziński, W. Morawski, Urządzenia techniczne a poda tek 

od nieruchomości, Glosa do wyroku WSA w Lublinie z 7 czerwca 2006 r., I SA/Lu 158/06, 

Przegląd Podatkowy 2007, nr 10, str. 38 – 42).”. W konsekwencji, Sąd stwierdził, 

że „Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l . 

podlegają zatem jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych  jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.”. 

 



  

  

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 
 

  ul. Księcia Bogusława X 1/13, 70-440 Szczecin 

  tel. +48 91/48-62-530, fax. +48 91/48-62-538, e-mail: biuro@psew.pl 

  NIP  852-22-72-575, PKO Bank Polski S.A., 80 1440 1143 0000 0000 0155 4484 

Podobne stanowisko zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 

20 stycznia 2012 r., sygn. akt II FSK 1397/10: „urządzenia takie jak generator, urządzenie 

sterujące, transformator, skrzynia biegów, wirnik z łopatami, komputer sterujący nie 

są częściami budowlanymi elektrowni wiatrowej. Urządzenia te bez uszczerbku dla budowli 

i bez zmiany całości użytkowej mogą być wymieniane lub zamieniane na inne. Budowlą są 

zatem jedynie części budowlane elektrowni wiatrowej, jak fundamenty i maszt.” 

 

Przewidziana w art. 9 UoI nowelizacja przepisów PB, może skutkować 

zdezaktualizowaniem się wyżej przytoczonego orzecznictwa oraz w konsekwencji 

niezamierzonym rozszerzeniem zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości 

w odniesieniu do elektrowni wiatrowych – poprzez objęcie opodatkowaniem obok 

elementów budowlanych elektrowni wiatrowych (fundament i wieża), również ich 

elementów technicznych (takich jak wirnik z zespołem łopat, zespół przeniesienia napędu, 

generator prądotwórczy, układy sterowania i zespół gondoli wraz z mocowaniem 

i mechanizmem obrotu). 

 

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając: 

 

 cel projektu UoI, tj. zastosowanie przepisów PB, dotyczących użytkowania obiektów 

budowlanych oraz katastrof budowlanych do całej elektrowni wiatrowej – poprzez 

rezygnację z podziału elektrowni wiatrowych wprost na części budowlane 

i niebudowlane w przepisach PB i uznanie elektrowni wiatrowej w całości 

jako budowli,  

 nieistnienie po stronie projektodawcy UoI intencji rozszerzenia zakresu 

opodatkowania elektrowni wiatrowych, tj. objęcia opodatkowaniem również ich 

elementów technicznych,  

proponuje się dodanie bezpośrednio w ustawie podatkowej – UPiOL zapisu, który 

zagwarantuje neutralność podatkową przewidzianej w UoI nowelizacji przepisów PB 

tj. pozwoli zapewnić przez UoI utrzymanie status quo w zakresie opodatkowania podatkiem 

od nieruchomości elektrowni wiatrowych, poprzez wyłączenie z podstawy opodatkowania 

wartości w części w jakiej dotyczy elementów technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 

2 UoI, przy jednoczesnym zastosowaniu przepisów PB, dotyczących użytkowania obiektów 

budowlanych oraz katastrof budowlanych do całej elektrowni wiatrowej. 

 

Jednocześnie, w przypadku dodania do UPiOL art. 4 ust 6a konieczne będzie skreślenie 

w rozdziale [4] UoI „Przepisy przejściowe i końcowe” art. 17 UoI, zgodnie z którym 

„Od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2016 r. podatek od nieruchomości 

dotyczący elektrowni wiatrowej ustala się i pobiera zgodnie z przepisami obowiązującymi 

przed dniem wejścia w życie ustawy.” Pozostawienie art. 17 w UoI przy jednoczesnym 

wprowadzeniu do UPiOL zmiany art. 4 w zaproponowanym brzmieniu, mogłoby wywołać 

niepotrzebne wątpliwości co do wystąpienia zmiany zakresu opodatkowania podatkiem 

od nieruchomości elektrowni wiatrowych.  

 

Zaproponowane rozwiązanie pozwoli utrzymać status quo w zakresie opodatkowania 

podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych – nie spowoduje nieuzasadnionego 

wzrostu obciążeń podatkowych przedstawicieli branży energetyki wiatrowej z tytułu 

posiadania elektrowni wiatrowych oraz zagwarantuje utrzymanie wpływów do budżetów 
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poszczególnych gmin (beneficjentów wpływów z tytułu podatku od nieruchomości) 

na obecnym poziomie. 

 

W przeciwnym razie, w przypadku rozszerzenia zakresu opodatkowania podatkiem 

od nieruchomości elektrowni wiatrowych poprzez objęcie opodatkowaniem , obok 

elementów budowlanych elektrowni wiatrowych (fundament i wieża), również ich 

elementów technicznych, wystąpi szereg negatywnych konsekwencji wynikających 

ze wzrostu kosztów funkcjonowania przedstawicieli branży energetyki wiatrowej – 

ograniczenie opłacalności produkcji, drastyczny spadek wartości inwestycji w segmencie 

energetyki wiatrowej oraz upadłości wielu działających już farm wiatrowych. 

 

 

 

*** 

 

PSEW apeluje o wsparcie postulowanej zmiany prawa, która przyczyni się  

do niebudzącego kontrowersji oznaczenia podstawy opodatkowania podatkiem  

od nieruchomości elektrowni wiatrowych z pożytkiem dla wszystkich zainteresowanych 

stron.  

 

 

 

Załączniki: 

1. Zestawienie głównych wątków interpretacji UoI poszczególnych ministerstw [tab. 1]. 

2. Zestawienie zróżnicowanych interpretacji UoI, sformułowanych bezpośrednio przez 

organ, jak i uznanych za prawidłowe w argumentacji przytoczonej przez 

wnioskodawcę oraz ich skutki prawne [tab. 2]. 
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Załącznik nr 1.  

Tabela: Szczegółowe zestawienie głównych wątków interpretacji UoI poszczególnych ministerstw 

 Ministerstwo Infrastruktury  

i Budownictwa 
Ministerstwo Rozwoju i Finansów Ministerstwo Energii 

 [MIiB1] Odpowiedź na interpelację nr 

4207 
 

w sprawie projektu nowej formy podatku 

od nieruchomości i objęcia elektrowni 

wiatrowych zmienionym prawem 

budowlanym, na podstawie nowelizacji 

ustawy o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych 

 

Odpowiadający: podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa Tomasz Żuchowski 

 

Warszawa 08 lipca 2016 r.  

 

********************************* 

 

[MIiB2] Odpowiedź na pismo z dnia 

2 sierpnia 2016 r. Stefan Bekir 

Assanowicz Prezes Rady Polsko-

Hiszpańskiej Izby Gospodarczej 

W sprawie propozycji zmiany ustawy 

z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach 

w zakresie elektrowni wiatrowych 

[MRiF1] Odpowiedź na interpelację nr 

7740 Posła Tadeusza Cymańskiego 

w sprawie zmiany sposobu 

opodatkowania elektrowni wiatrowych 

podatkiem od nieruchomości 

 

Warszawa, dnia 02 grudnia 2016 r. 

 

*********************************

******* 

[MRiF2] Odpowiedź na Stanowisko 

Zarządu Gmin Wiejskich 

Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 

prawnego uregulowania opodatkowania 

urządzeń służących wytwarzaniu energii 

z wiatru 

 

Odpowiadając: sekretarz stanu 

w Ministerstwie Finansów Wiesław 

Janaczak 

 

Warszawa 09 grudnia 2016 r. 

 

********************************* 

[MRiF3] Odpowiedź na petycje 

Odpowiedź na pismo z dnia 9 grudnia 

2016 r. w sprawie przekazanej do 

Ministerstwa Finansów wielokrotnej 

petycji z postulatem usunięcia 

wątpliwości w przedmiocie określenia 

wysokości podatku od nieruchomości 

należnego z tytułu posadowienia 

elektrowni wiatrowych na terenach 

gmin 

 

Odpowiadający: Minister Energii 

Krzysztof Tchórzewski 

 

Warszawa, 29 grudnia 2016 r. 
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Odpowiadający: z upoważnienia 

Dyrektora Departamentu Architektury, 

Budownictwa i Geodezji Naczelnik 

Wydziału Efektywności Energetycznej w 

Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa Tomasz Żuchowski 

 

Warszawa, 28 grudnia 2016 r. 

dotyczące opodatkowania od dnia 

1 stycznia 2017 r. elektrowni wiatrowych 

podatkiem od nieruchomości 

 

Odpowiadając: sekretarz stanu 

w Ministerstwie Finansów Wiesław 

Janaczak 

 

Warszawa 10 stycznia 2017 r. 

Definicja 

elektrowni 

wiatrowej  

Podział elektrowni wiatrowych na dwie 

części – część budowlaną i część 

niebudowlaną (techniczną) został 

wprowadzony w 2005 r. w wyniku 

poprawki senackiej do jednej z ustaw 

nowelizujących Prawo budowlane. Jak 

się wydaje przepis ten został 

wprowadzony przede wszystkim ze 

względów podatkowych – w celu 

zwolnienia części niebudowlanych 

elektrowni wiatrowych z podatku od 

nieruchomości, ale jego skutkiem jest 

również brak konieczności stosowania 

przepisów ustawy (m.in. dotyczących 

utrzymania obiektów budowlanych 

w należytym stanie technicznym) do 

części niebudowlanych elektrowni 

wiatrowych. 

W projekcie ustawy zaproponowano 

wykreślenie przepisu wprowadzającego 

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 

zawiera własną definicję pojęcia 

budowla, niemniej w definicji tej 

znajduje się odesłanie do przepisów 

ustawy – Prawo budowlane, co 

powoduje, że jego normatywną treść na 

gruncie ustawy podatkowej ustala się na 

podstawie przepisów Prawa 

budowlanego.  

Od 16 lipca 2016 r. elektrownia wiatrowa 

w całości stanowi obiekt budowlany 

(budowlę) w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane, co wynika, jak wskazano 

powyżej z aktualnej definicji „budowli”, 

zawartej w tej ustawie, jak również 

z Załącznika do niej, gdzie elektrownie 

wiatrowe zostały wprost wymienione 

jako obiekt budowalny (kategoria XXIX 

Załącznika) [MRiF2]. 

Brak odniesienia się w piśmie 
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podział elektrowni wiatrowych na części 

budowalną i niebudowlaną. 

W proponowanym stanie prawnym cała 

elektrownia wiatrowa będzie obiektem 

budowlanym (budowlą), a tym samym 

zastosowanie do niej będą znajdować 

przepisy Prawa budowlanego dotyczące 

użytkowania obiektów budowlanych oraz 

dotyczących katastrof budowlanych 

[MIiB2]. 

W obecnym stanie prawnym, do chwili 

wejścia w życie przepisów ustawy z 20 

maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych, elektrownie 

wiatrowe są traktowane, w obszarze 

podatkowym, w sposób 

uprzywilejowany, a ich właściciele są w 

lepszej podatkowej sytuacji niż 

właściciele innych urządzeń służących do 

wytwarzania energii z odnawialnych 

źródeł energii. Uprzywilejowanie to 

może zostać nawet ocenione jako 

zwolnienie podatkowe i pomoc 

publiczna. Przy literalnej wykładni 

przepisów, elektrownia wiatrowa wraz 

z urządzeniami technicznymi (wirnik 

z zespołem łopat, zespół przeniesienia 

napędu, generator prądotwórczy, układy 

sterowania i zespół gondoli wraz 
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z mocowaniem i mechanizmem obrotu) 

wypełnia przesłanki budowli będącej 

wolno stojącym urządzeniem 

technicznym. Podkreślić należy, iż 

budowle, jakimi są elektrownie wiatrowe, 

po wejściu w życie przepisów ustawy, nie 

będą traktowane inaczej niż inne 

budowle, czy wolno stojące urządzenia 

techniczne [MIiB1].  

Wskazanie 

podstawy 

opodatkowania  

Zrównanie traktowania przez Prawo 

budowlane elektrowni wiatrowych 

z innymi wolno stojącymi urządzeniami 

technicznymi wiąże się w konsekwencji 

ze zrównaniem w traktowaniu w obszarze 

wysokości podatku od nieruchomości 

[MIiB1].  

Z przywołanego fragmentu uzasadnienia 

wynika, że ewentualne zmiany 

w przepisach o charakterze 

podatkowych – w zakresie podstawy 

opodatkowania elektrowni wiatrowych 

podatkiem od nieruchomości 

regulowanym przez ustawę z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 r. poz. 

849, z późn. zm.) – nie były intencją 

ustawodawcy. Jednocześnie wskazania 

wymaga, że mimo iż ustawa z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

W konsekwencji powyższego od dnia 

1 stycznia 2017 r. zmienią się zasady 

opodatkowania elektrowni wiatrowych 

podatkiem od nieruchomości, w zakresie 

określenia podstawy opodatkowania tym 

podatkiem, bowiem opodatkowaniu 

podlegać będzie cała elektrownia 

wiatrowa [MRiF2]. 

Z uwagi na jednoznaczne stanowisko 

w zakresie uznania całej elektrowni 

wiatrowej za budowlę w rozumieniu 

ustawy – Prawo budowlane, co 

potwierdził Minister Infrastruktury 

i Budownictwa, wątpliwości dotyczące 

podstawy opodatkowania w przypadku 

elektrowni wiatrowych mogą w ogóle nie 

wystąpić [MRiF1].  

Należy wyjaśnić, iż ustawa z dnia 

20 maja 2016 r. o inwestycjach 

w zakresie elektrowni wiatrowych, 

regulująca szeroko rozumiane kwestie 

związane z prowadzeniem procesu 

budowlanego, zgodnie z intencją 

wnioskodawców poselskich, miała na 

celu jedynie uporządkowanie pod kątem 

przepisów budowlanych 

funkcjonowania elektrowni wiatrowych 

poprzez określenie: warunków, zasad 

i trybu lokalizacji, realizacji oraz 

eksploatacji elektrowni wiatrowych, 

warunków lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie 

elektrowni wiatrowych. Tym samym 

w ocenie Ministerstwa Energii, przepisy 

ww. ustawy nie powinny wpływać na 

ograniczenie swobody 
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opłatach lokalnych odwołuje się do 

definicji zawartych w ustawie z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, to 

definicje te były tworzone na potrzeby 

procesu budowlanego, a nie w celu 

realizacji norm z zakresu prawa 

podatkowego [MIiB2]. 

przedsiębiorczości w tym zakresie. 

 

Wskazanie 

podmiotu, w 

którego 

kompetencjach 

leży 

rozstrzygnięcie 

zagadnienia 

Przywołana ustawa o inwestycjach 

w zakresie elektrowni wiatrowych 

stanowiła projekt poselski, a nie rządowy, 

co oznacza, iż członkowie Rady 

Ministrów nie są właściwi do udzielania 

wyjaśnień w kwestii genezy jej 

uregulowań [MIiB2]. 

Właściwym w sprawie kwalifikowania 

elektrowni wiatrowych na gruncie ustawy 

Prawo budowlane jest Minister 

Infrastruktury i Budownictwa, który 

uprawniony jest do interpretowania tej 

ustawy [MRiF2].  

Szeroko rozumiane kwestie związane 

z prowadzeniem procesu budowlanego 

– MIiB; 

W konsekwencji zmian definicji 

budowli (przepisów ustawy Prawo 

budowlane) – kompetencje 

Ministerstwa Finansów, związane 

z obowiązkami fiskalnymi 

przedsiębiorców; 

Regulacje ustawy związane z rozwojem 

przedsiębiorczości – kompetencje 

Ministra Rozwoju; 

Regulacje ustawy dotykają kompetencji 

Ministra Energii, który odpowiedzialny 

jest za sektor energii odnawialnej (tj. 

w szczególności w zakresie systemu 

wsparcia, bazującego na rozwiązaniach 

aukcyjnych), ale z wyłączeniem kwestii 

dotyczących prowadzonego procesu 

budowlanego, aspektów podatkowych 

oraz kwestii związanych z rozwojem 
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przedsiębiorczości. 

 

Interpretacja 

podatkowa 

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 

w art. 7 ust. 3 pozwala radzie gminy na to 

by, w drodze uchwały wprowadziła 

zwolnienia przedmiotowe z podatku od 

nieruchomości. Co oznacza, że nie ma 

przeszkód, by rady gmin, które powiązały 

swój rozwój z rozwojem elektrowni 

wiatrowych, zwolniły z omawianego 

podatku te rodzaje inwestycji. Jedynym 

wymogiem ustawy jest to, by zwolnienie 

miało charakter przedmiotowy, czyli nie 

może ono dotyczyć określonego rodzaju 

lub typu inwestora. Tym samym od gmin 

będzie zależała tak wysokość podatku, 

jak i poziom osiąganych z jego tytułu 

przychodów [MIiB1]. 

Wydanie przez Ministra Rozwoju 

i Finansów interpretacji ogólnej w 

zakresie opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości elektrowni wiatrowych od 

dnia 1 stycznia 2017 r. wydaje się 

przedwczesne [MRiF1].  

Nie ma przesłanek do wydania 

interpretacji ogólnej z urzędu ze względu 

na fakt, że nie zostały wydane jeszcze 

rozstrzygnięcia organów podatkowych 

I ani II instancji, ani też sądów 

administracyjnych, w których zawarte 

byłoby niejednolite stanowisko 

w sprawie opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości elektrowni wiatrowych 

[MRiF3]. Ewentualne sygnały 

o niejednolitości stosowania przepisów 

prawa podatkowego przez organy 

podatkowe w zakresie opodatkowania 

elektrowni wiatrowych, uzasadniające 

wydanie takiej interpretacji, mogą 

pojawić się dopiero po 1 stycznia 2017 r., 

kiedy zaczną obowiązywać nowe 

regulacje [MRiF2]. 

Niektóre przepisy ustawy z dnia 

20 maja 2016 r. o inwestycjach 

w zakresie elektrowni wiatrowych mogą 

powodować wątpliwości 

interpretacyjne, a przez to wpływać na 

określenie podstawy opodatkowania 

lądowych elektrowni wiatrowych 

podatkiem od nieruchomości. 

Opisywane w petycjach wątpliwości 

ujawniły się na przestrzeni ostatnich 

tygodni w związku z publikacją 

rozbieżnych indywidualnych 

interpretacji podatkowych wydawanych 

na wniosek podmiotów eksploatujących 

elektrownie wiatrowe. Mając na uwadze 

przytoczone wyżej okoliczności, wydaje 

się zasadnym wydanie przez Ministra 

Finansów interpretacji ogólnej 

przepisów prawa podatkowego 

w przedmiocie określenia wysokości 

podatku od nieruchomości należnego 

z tytułu posadowienia elektrowni 

wiatrowych na terenach gmin.  
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Załącznik nr 2. 

Tabela: Zestawienie zróżnicowanych interpretacji UoI, sformułowanych bezpośrednio przez organ, jak i uznanych 

               za prawidłowe w argumentacji przytoczonej przez wnioskodawcę oraz ich skutki prawne 
Zapis ustawy UoI 

oraz odpowiadających 

PB 

Interpretacja negatywna  

(zwiększenie podstawy opodatkowania) 

Interpretacja pozytywna  

(podstawa opodatkowania bez zmian)ncnc 

Art. 9 UoI 

 

Art. 3 pkt 3 PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W stanie prawnym obowiązującym po wejściu w życie 

ustawy za budowlę należy uznać całą elektrownię 

wiatrową, na którą składają się co najmniej fundament 

i wieża oraz elementy techniczne tj. wirnik z zespołem 

łopat, zespół przeniesienia napędu, generator 

prądotwórczy, układy sterowania i zespół gondoli wraz 

z mocowaniem i mechanizmem obrotu. [4, 7] 

 

Z art. 3 pkt 3 PB wykreślono elektrownie wiatrowe, 

wprowadzając je jednocześnie do załącznika w kategorii 

XXIX. Zakładając racjonalność ustawodawcy należy 

uznać, że był to zabieg celowy zmierzający do definicji 

budowli w sposób w praktyce obejmujący całą turbinę. 

Ujęcie elektrowni wiatrowej jako obiektu budowalnego 

automatycznie klasyfikuje ją jako budowlę (bo nie jest 

obiektem małej architektury ani budynkiem). [4, 7] 

 

Wsparcie stanowiska MIiB na temat uzyskania przez 

elektrownię wiatrową, w wyniku tego zabiegu 

legislacyjnego, statusu wolno stojących urządzeń 

technicznych, co ujednoliciło i zrównało elektrownie 

w wiatrowe z innymi podobnymi, np. maszt telefonii 

komórkowej itp. Doprowadziło to do usunięcia 

Wskazanie, że wykreślenie elektrownie wiatrowych  

z katalogu wymienionych urządzeń technicznych 

posiadających części budowlane nie zmienia istotnie 

stanu prawnego, ponieważ ww. katalog jest katalogiem 

otwartym (przykładowym) i na zasadzie analogii 

elektrownie wiatrowe pozostają urządzeniami 

technicznymi zawierającymi część budowaną – 

fundament i wieżę. [1, 2, 9] 

 

Nowelizacja zapisów PB w tym artykule nie ma 

charakteru normatywnego (materialnoprawnego) 

w zakresie definicji budowli. [1, 2, 3, 9] 

 

Turbina nie jest w całości budowlą, ponieważ jej część 

techniczna („elementy techniczne” w ww. ustawie): 

- nie ma na celu zapewnienie możliwości użytkowania 

fundamentu i wieży; 

-nie jest urządzeniem budowlanym, które umożliwia 

wykorzystanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. [1, 2, 

9] 

 

Charakter elektrowni wiatrowej (budowa, zasady 

funkcjonowania) się nie zmienił, nie ma więc podstaw  
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uprzywilejowanej pozycji energetyki wiatrowej wobec 

innych podobnych rodzajów działalności. [4] 

 

Wsparcie stanowiska MF w zakresie treści przywołanej 

w niej definicji. [4] 

 

Opodatkowaniu od nieruchomości powinna podlegać 

całą elektrownia. [4] 

 

Zgoda z wnioskiem o tym, że elektrownia będzie od 

teraz budowlą, brak zgody na interpretację, że to 

w praktyce pozostaje bez związku z opodatkowaniem. 

[4] 

 

Powołanie się na wyrok TK, który wskazuje, że 

w określonych okolicznościach zasady opodatkowania 

mogą także określać inne ustawy niż UPiOL oraz PB. 

[4,5] 

  

Pominięcie Art. 2 tej UoI w analizie tematu jest 

niedopuszczalne. [6] 

 

Zdefiniowano od nowa elektrownię wiatrową. [6] 

 

Elektrownia wiatrowa jako całość zyskała status 

budowli już w dniu wejścia w życie ustawy, natomiast 

do końca 2016 r. stosowano fikcję prawną w postaci 

opodatkowania na wcześniejszych zasadach. [6] 

do zmiany jej statusu ani na podstawie przepisów 

budowalnych, ani podatkowych, podobnie nie ma 

podstaw, by uważać, że elektrownia wiatrowa  stała się w 

dniu wejścia życia ustawy wolno stojącym urządzeniem 

technicznym i nadal pozostaje urządzeniem technicznym 

z częścią budowlaną. [1, 2, 9] 

 

„za przedmiot opodatkowania podatkiem 

od nieruchomości w postaci budowli (…) uznaje się 

wyłącznie część elektrowni wiatrowej, tj. fundament oraz 

posadowioną na tym fundamencie wieżę, bowiem 

wspólnie stanowią one część budowlaną urządzenia 

technicznego” [1, 9]  

 

Część techniczna urządzenia nie jest budowana, tylko 

wytwarzana w zakładach produkcyjnych. [3] 

 

Prawidłowa interpretacja wymaga zastosowania 

kryterium reguły wykładni funkcjonalnej. [3] 

 

Definicja elektrowni wiatrowej zawarta w ustawie i jej 

działanie ograniczają się do tejże ustawy. Był to celowy 

zabieg legislacyjny (za wyjątkiem rozdz. 3 dotyczącego 

zmian w przepisach obowiązujących). [1, 2] 

 

Ustawodawca nie miał na celu zakwalifikowania 

elektrowni wiatrowych do obiektów budowlanych,  

wiązałoby się to z obowiązywaniem wszystkich 

przepisów PB wobec całej elektrowni wiatrowej, jednak 
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Art. 82 PB 

 

 

nie wprowadzono żadnych zapisów dostosowujących do 

specyfiki elektrowni wiatrowej np. przepisów w zakresie 

uprawnień budowlanych. [1] 

 

Interpretację, że budowlą są nadal jedynie części 

budowlane elektrowni wiatrowej, wspiera konstytucyjna 

zasada równości, ponieważ inne rodzaje działalności 

energetycznej są analogicznie unormowane, a odstępstwo 

od tej analogii byłoby dyskryminujące. [1, 2] 

 

Ustawa UoI nie jest ustawą podatkową. [3] 

 

Ustawa miała na celu o objęcie elektrowni wiatrowej  

dozorem technicznym [3] 

 

Ustanawia instancyjność, przekazując status instancji 

odwoławczej wobec starosty powiatowego na poziom 

wojewody, jednak bez istotnego znaczenia dla 

rzeczowych podstaw naliczania podatku [3, 9] 

Art. 17 UoI 

(nie dotyczy PB) 

Zapis określający moment zmiany obowiązywania 

przepisów dot. opodatkowania przypada na 01 stycznia 

2017 r. i miał na celu danie czasu inwestorom na 

przygotowanie się do tej zmiany. [4] 

 

Zapis jednoznacznie przesądza o zmianie statusu 

prawnego opodatkowania elektrowni. [5, 7] 

 

Przepis ten reguluje okres przejściowy. [7] 

 

Zapis artykułu w aktualnym kształcie nie niesie za sobą 

żadnej treści normatywnej, ponieważ nie stanowi 

o przedmiocie opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości. Zasady ustalania podatku mogą być 

zmieniane tylko na gruncie UPiOL. [1, 9]  

 

Niezgodny z zasadą przyzwoitej legislacji, nie ma 

charakteru normatywnego, a może wprowadzać w błąd. 

[3] 
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Zapis wskazuje, że od 1 stycznia 2017 wysokość 

podatku określana jest w oparciu o zapisy UoI, choć nie 

wykazano tego w sposób dosłowny. W przeciwnym 

razie zapis artykułu byłby pozbawiony sensu. [8] 

Art. 10 PB 

Brak zapisów w UoI 

Brak odniesienia w interpretacjach negatywnych albo 

odniesienie się w sposób wymijający, tj. nie 

podejmujący polemiki z wnioskodawcą w zakresie 

wykładni tego przepisu, w powiązaniu z pozostałymi 

przepisami PB, w szczególności art. 3 pkt 1 PB. 

Nie znowelizowano równolegle art. 10 PB, co wskazuje, 

że intencją prawodawcy nie była zmiana statusu 

elektrowni, ponieważ nie można uznać, że część 

techniczna elektrowni wiatrowej została wzniesiona 

z artykułów budowlanych, o których mowa w art. 10 PB. 

[1, 2, 3, 9] 

Art.  

Załącznik do ustawy 

PB – kategoria XIX 

Ujęcie elektrowni wiatrowej w załączniku przesądza 

o potraktowaniu go jako całości o statusie budowli.  

[6, 7] 

Zapis na gruncie ustawy PB art. 3 pkt 3 nie przesądza, 

że elektrownia wiatrowa jest budowlą, ale jej ujęcie 

w załączniku – tak. [7, 8] 

Wymienienie elektrowni wiatrowej jako obiektu 

budowlanego kategorii XXIX miało na celu wyłącznie 

uzależnienie użytkowania całej elektrowni od uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, będącego podstawą do 

uzyskania pozwolenia UDT na eksploatację. [1, 9] 

Uzasadnienie 

Nie dotyczy PB 

Brak odniesienia w interpretacjach negatywnych. Ustawodawca w uzasadnieniu sam nazywa prace 

modernizacyjne lub naprawę wprost czynnościami 

niebędącymi robotami budowalnymi, co świadczy o tym, 

że nie traktuje części technicznej elektrowni wiatrowej 

jako obiekt budowlany. [1, 2, 9] 

 

Ustawodawca nie wskazuje, jakoby wprowadzane ustawą 

zmiany pociągała ze sobą jakiekolwiek zmiany natury 

fiskalnej. [1, 9] 

Przyjęte oznaczenia analizowanych gmin: 
1. Zgorzelec    6.    Radziejów 

2. Iłża    7.    Szydłowo 

3. Puck    8.    Słupia 

4. Radzyń Chełmiński   9.    Regimin 

5. Dąbrowice 


