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Oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego 

Niniejsze oświadczenie dotyczy zapisu o zwolnieniu z podatków nieruchomości, w których skład wchodzi 

bocznica kolejowa, co w konsekwencji wpływa na dochody jednostek samorządów terytorialnych. 

Przedmiotem problemu oraz znacznego ubytku, istotnego z punktu widzenia samorządów i dochodów po-

datkowych ubogich gmin wiejskich, jest wykładnia art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokal-

nych w brzmieniu, jakie nadano temu przepisowi z początkiem 2017 r. Regulacja ta wprowadziła zwolnienie 

z podatku od nieruchomości dotyczące infrastruktury kolejowej. Po zmianach w ustawie o podatkach i opła-

tach lokalnych znalazło się bezpośrednie odesłanie do przepisów ustawy o transporcie kolejowym, która de-

finiuje infrastrukturę kolejową. Nieprecyzyjne przepisy w tym zakresie spowodowały powstanie licznych 

wątpliwości interpretacyjnych, które w praktyce doprowadzają do znacznego rozszerzenia zakresu zwolnie-

nia. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej 

u.p.o.l.) w brzmieniu, które obowiązuje od początku 2017 r., zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, 

budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kole-

jowym, która to infrastruktura: 

– jest udostępniana przewoźnikom kolejowym, lub 

– jest wykorzystywana do przewozu osób, lub 

– tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm. 

Zastosowanie analizowanego zwolnienia doprowadziło do przypadków braku opodatkowania gruntów, 

które ani faktycznie, ani nawet potencjalnie nie są związane z transportem kolejowym. 

Poniżej przedstawiam realny przykład z praktyki samorządowej. 

Do urzędu gminy wpływa wniosek spółki o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego odnośnie 

do „bocznicy kolejowej” należącej do spółki, która znajduje się na terenie gminy. Organ podatkowy wydaje 

interpretację indywidualną prawa podatkowego, postanawiając uznać stanowisko przedstawione we wniosku 

spółki za nieprawidłowe w obowiązującym stanie prawnym. Spółka kieruje sprawę na drogę sądową i zapada 

wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego, który uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną wydaną 

przez gminę. Wyrok ten skutkuje tym, że gmina zobowiązana zostaje do wydania nowej interpretacji prawa 

podatkowego w danej kwestii i uznania stanowiska przedstawionego we wniosku spółki za prawidłowe 

w obowiązującym stanie prawnym. Po wydaniu takiej interpretacji dotyczącej „bocznicy kolejowej” spółka 

składa korektę deklaracji podatkowych, począwszy od roku 2017 r., w którym to został wprowadzony art. 7 

ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Korekty deklaracji podatkowych skutkowały zaistnie-

niem na koncie spółki nadpłaty podatku w kwocie ok. 0,5 miliona zł. 

Kwota ta stała się ogromnym obciążeniem finansowym dla skromnego budżetu gminy, która została tym 

samym zobowiązana do jej zwrotu podatnikowi. Gmina nie zgadza się zaistniałym stanem prawnym powsta-

łym po wprowadzeniu kuriozalnego art. 7 ust. 1 pkt 1 ordynacji podatkowej, który w opinii organu nie jest 

zgodny z intencją legislacyjną ustawodawcy. Organ podatkowy dokładnie przeanalizował stan faktyczny 

i prawny wszystkich przesłanek mogących wskazywać na zastosowanie wspomnianego zwolnienia w infra-

strukturze kolejowej spółki. 

Nadmienić należy, że obszar faktycznej bocznicy znajdującej się na nieruchomości spółki stanowi jedynie 

jej niewielką część (ok. 0,5 ha), a zwolnienie w tym przypadku objęło cały obszar nieruchomości – gruntów 

przyległych i budowli o łącznej powierzchni prawie 20 ha, co więcej, stanowiących użytki klas Ba – tereny 

przemysłowe i K – użytki kopalne, a niezawierające w swej strukturze terenów kolejowych, oznaczonych 

konturem użytku Tk. Jest to o tyle krzywdzące, że szeroka działalność gospodarcza podmiotu niemającego 

swojej siedziby na terenie lokalnego samorządu (prowadzenie wydobycia na ternie gminy sąsiedniej, a skła-

dowanie, przeładunek i transport ciężarowy na terenie gminy, o której mowa), powoduje jedynie uciążliwo-

ści, problemy społeczne i związane z bezpieczeństwem mieszkańców i uczestników ruchu, a brak swoistej 

rekompensaty podatkowej. Koszty napraw i remontów dróg i mostów, utrzymania transportu i zapewnienia 

bezpieczeństwa mieszkańców pozostają zaś coraz większym obciążeniem i troską gminy. 

Takie zastosowanie przepisu i wykorzystywanie w tym zakresie luki prawnej przez przedsiębiorców po-



woduje ogromne straty finansowe dla gmin oraz samego państwa. Wykładnia danego zwolnienia podatkowe-

go dokonana przez sąd prowadzi do wniosku, że prawidłowe jest zwolnienie z opodatkowania gruntu o po-

wierzchni 2 ha, który stanowi jedną działkę ewidencyjną, a który prawie w całości jest zajęty np. na hale pro-

dukcyjne czy hipermarkety. Jest to zgodne ze stanowiskiem sądu, o ile na takim fragmencie znajduje się ele-

ment infrastruktury kolejowej. Zatem wybudowanie bocznicy kolejowej przy każdym tego rodzaju obiekcie 

powoduje zwolnienie gruntu z opodatkowania. Takie wnioski można wyciągnąć po analizie przedmiotowego 

orzeczenia. 

Na marginesie tych rozważań stwierdzić należy, że ani ustawa o transporcie kolejowym, ani ustawa o po-

datkach i opłatach lokalnych przy zaliczeniu gruntów do infrastruktury kolejowej nie odnoszą się do ich kla-

syfikacji w ewidencji gruntów i oczywiste jest, że gdyby ewidencja prowadzona była w sposób zgodny ze 

stanem faktycznym, to tereny zaliczane do infrastruktury kolejowej powinny posiadać oznaczenie symbolem 

,,Tk”, stosownie do §68 ust. 3 pkt 7 lit. b rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 

29 marca 2001 r.  

Poczynione rozważania prowadzą do tego, że zakres zwolnienia wynikający z przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 

u.p.o.l wymaga analizy prawnej i legislacyjnej dotyczącej nie tylko tego przepisu, ale również ustawy 

o transporcie kolejowym. Zwolnienie dla infrastruktury kolejowej nie powinno prowadzić do zniesienia zo-

bowiązań podatkowych w przypadku gruntów pod typowymi budynkami komercyjnymi lub gospodarczymi 

i usługowymi, typu magazyny, budynki biurowe czy hale, które z infrastrukturą kolejową nie mają nic 

wspólnego. Przebieg linii kolejowej, często prywatnej, w pobliżu tych obiektów nie powinien rozciągać się 

na zwolnienie z opodatkowania całej działki ewidencyjnej. W innym przypadku dochodzi bowiem do tego, że 

nowym sposobem optymalizacji zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości stanie się wybudowanie 

„bocznicy kolejowej” lub łączenie nieruchomości przyległych, sąsiadujących z bocznicami. 

Powstaje pytanie, czy nie jest potrzebne przeanalizowanie przedmiotowego problemu i rozważenia po-

prawy istniejącego stanu prawnego. 

Rafał Ślusarz 


