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Sprawa: zwolnienie z podatku od 
nieruchomości na podstawie art. 
7 ust. 1  pkt 1 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych
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Kontakt: Kancelaria MF
tel. +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Pan Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Senatora Pana Rafała Ślusarza podczas 25. 
Posiedzenia Senatu RP 10 czerwca 2021 r., przesłane przy piśmie Marszałka Senatu RP z 15 
czerwca 2021 r. znak: BPS/043-25-1105/21 (data wpływu 22 czerwca 2021 r.), uprzejmie 
wyjaśniam.

Grunty, oznaczone jako działki ewidencyjne, na których znajdują się elementy infrastruktury 
kolejowej wymienione w pkt 1-11 Załącznika 1. Wykaz elementów infrastruktury kolejowej  do 
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym1, dalej: utk, zwolnione są z podatku 
od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych2, dalej: upol. 

Zmiany, w wyniku których ww. grunty zostały objęte zwolnieniem, wprowadzone zostały 
od 1 stycznia 2017 r. ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie 
kolejowym oraz niektórych innych ustaw3, dalej: ustawa zmieniająca. Ustawą tą dokonano 
zmiany brzmienia art. 7 ust. 1 pkt 1 upol oraz wprowadzono do utk nową definicję 
infrastruktury kolejowej, a wykaz elementów tej infrastruktury został określony w Załączniku 
1 do tej ustawy.

Projekt ustawy zmieniającej, wraz z OSR, został przygotowany i był procedowany przez 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W ocenie projektodawcy, celem i zamiarem zmiany utk 

1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn.zm. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 1170
3 Dz. U. poz. 1923
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było wdrożenie do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 32). Określony w utk 
zakres przedmiotowy definicji infrastruktury jest zgodny z definicją przyjętą w tej dyrektywie, 
a zmiany wprowadzone w art. 7 ust. 1 pkt 1 upol miały na celu dostosowanie do pojęć 
zastosowanych w utk. Projekt ustawy zmieniającej został zaopiniowany pozytywnie przez 
Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, dalej: KWRiST.

Natomiast Minister Finansów w trakcie procesu legislacyjnego dotyczącego ustawy 
zmieniającej wskazywał na przewidywane rozszerzenie zakresu zwolnienia z podatku od 
nieruchomości dla infrastruktury kolejowej oraz związane z tym skutki dla budżetów gmin. 
Przewidywania resortu finansów, że zwolnieniu na gruncie art. 7 ust. 1 pkt 1 upol podlegać 
będzie po 1 stycznia 2017 r. powierzchnia całej działki ewidencyjnej, nawet jeżeli tylko w części 
jest zajęta przez infrastrukturę kolejową, potwierdziło jednolite w tej kwestii orzecznictwo 
sądów administracyjnych (m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 sierpnia 
2020 r. sygn. akt II FSK 1438/18).

Ukształtowała się ponadto linia orzecznicza dotycząca interpretacji art. 7 ust. 1 pkt 1 upol, 
zgodnie z którą ze zwolnienia z podatku od nieruchomości korzysta również kolejowa 
infrastruktura prywatna - wobec braku odniesienia do utk - w zakresie definiowania pojęcia 
„udostępniania infrastruktury kolejowej przewoźnikom kolejowym”, którego znaczenie 
ustalane jest zgodnie z jego literalnym brzmieniem. W konsekwencji powyższego, 
zwolnieniem z podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2017 r. objęte zostały również 
prywatne bocznice kolejowe, gdyż na ustalenie zakresu omawianego zwolnienia nie ma 
wpływu kwestia własności infrastruktury kolejowej (tzw. prywatna bądź też państwowa 
infrastruktura kolejowa), ze względu na okoliczność, iż jest to zwolnienie 
o charakterze przedmiotowym. Natomiast do końca 2016 r. bocznice kolejowe nie stanowiły 
infrastruktury kolejowej w rozumieniu utk. 

Mając na uwadze wskazywane przez stronę samorządową skutki finansowe, jakie nastąpiły 
po 1 stycznia 2017 r. w następstwie wejścia w życie zmian w opodatkowaniu infrastruktury 
kolejowej, Ministerstwo Infrastruktury podjęło się analizy tej kwestii i współpracy 
z samorządami, w celu wypracowania rozwiązań mających doprecyzować zakres zwolnienia 
z podatku od nieruchomości. W dniu 23 października 2020 r. Ministerstwo Infrastruktury 
przesłało do KWRiST projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 
Projekt ten był przedmiotem dyskusji na posiedzeniach zespołu roboczego powołanego w 
ramach KWRiST oraz Zespołów tej Komisji: ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki 
Regionalnej oraz Środowiska i ds. Systemu Finansów Publicznych. W trakcie tych prac nie 
udało się wypracować treści przepisów zgodnej z oczekiwaniami strony samorządowej.

Natomiast złożony 28 października 2020 r. w Senacie RP projekt ustawy o zmianie ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 247) ma na celu doprecyzowanie przepisów 
określających zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 
pkt 1 upol, w części dotyczącej zwolnienia od podatku gruntów kolejowych. Zgodnie 
z uzasadnieniem projektowane rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom jednostek 
samorządu terytorialnego, eliminując istniejącą obecnie lukę podatkową, która pozwala na 
korzystanie ze zwolnienia z podatku od nieruchomości przez podmioty, które nie prowadząc 
działalności na rynku kolejowym, wykorzystują nieprecyzyjny przepis do unikania 
opodatkowania. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawił opinię do tego 
projektu w piśmie z 18 listopada 2020 r. znak: PS2.8401.11.2020, i pozytywnie zaopiniował 
kierunek zmian zaproponowanych przez Senat RP (pismo w załączeniu).



3/3 

27 listopada 2020 r. Senat RP podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu RP projektu 
ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przekazanie uchwały do Sejmu 
nastąpiło 28 listopada 2020 r. W dniu 10 lutego 2021 r. senacki projekt ustawy o zmianie 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 919) został skierowany do pierwszego 
czytania na posiedzeniu Sejmu.

Jednocześnie wskazać należy, że w sytuacjach, o których mowa w oświadczeniu, 
tj. wybudowania bocznicy kolejowej na działce lub łączenia działek sąsiadujących z działką, 
na której znajduje się bocznica kolejowa – w celu skorzystania ze zwolnienia z podatku 
od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 upol, należy rozważyć możliwość 
zastosowania rozwiązań z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa4, dalej: 
Ordynacja podatkowa, w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Czynność, której 
głównym lub jednym z głównych celów dokonania, było osiągnięcie korzyści podatkowej 
sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej 
przepisu, a sposób działania był sztuczny, jest unikaniem opodatkowania5. Zasadność podjęcia 
postępowania w konkretnej i indywidualnej sprawie podlega ocenie, uprawnionych na 
podstawie Ordynacji podatkowej, organów podatkowych.

Z upoważnienia

Podsekretarz Stanu

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
Podsekretarz Stanu 

w Ministerstwie Finansów 
Jan Sarnowski
Jan Sarnowski

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/

4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn.zm.
5 art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej
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