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przez senatora Józefa Łyczaka 
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Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zmiana ustawy – Prawo budowlane (DzU z 2016 r. poz. 290 ze zm.) wprowadzona ustawą o inwestycjach 

w zakresie elektrowni wiatrowych (DzU z 2016 r. poz. 961) wywołała wątpliwości interpretacyjne w zakresie 

opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Zmiany te budzą wątpliwości, czy po-

datek należy naliczać tylko od fundamentu i wieży, czy też w celu określenia podstawy opodatkowania po-

winna zostać wskazana wartość elektrowni jako budowli, tj. części budowlanych oraz infrastruktury tech-

nicznej. 

Powyższe wątpliwości w zakresie określania podstawy opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem 

od nieruchomości mają właściciele elektrowni, ale przekładają się one również na rozbieżne interpretowanie 

znowelizowanych przepisów przez organy samorządów terytorialnych, na których terenie znajdują się farmy 

wiatrowe. Tytułem przykładu można wskazać wydane przez właściwe organy indywidualne interpretacje 

prawa podatkowego, które potwierdziły, że w obecnym stanie prawnym nie doszło do zmiany podstawy opo-

datkowania elektrowni wiatrowych na skutek wskazanej na wstępie zmiany przepisów (por. interpretacje 

indywidualne wydane przez wójta gminy Zgorzelec z dnia 3 listopada 2016 r., znak FP.310.1.1.2016.2, wójta 

gminy Puck z dnia 2 grudnia 2016 r., znak F.B.310.2.2016.MW, burmistrza Iłży z dnia 5 grudnia 2016 r., 

znak FB.3123.4.105.2016). Odmienne stanowisko zostało wyrażone w interpretacjach indywidualnych wy-

danych przez wójta gminy Słupia z dnia 19 października 2016 r., znak Fn.P.3120.7/2016/KS, wójta gminy 

Radziejów z dnia 29 listopada 2016 r., znak UGB.3120.3.2016, wójta gminy Bądkowo z dnia 27 stycznia 

2017 r., znak Bitw.3120.1.2017. 

Mając na uwadze powyższe wątpliwości, można zgodzić się z tym, że zgodnie z ustawą o inwestycjach 

w zakresie elektrowni wiatrowych elektrownia wiatrowa jest budowlą, na którą składa się fundament, wieża 

oraz elementy techniczne, jednakże nie przesądza to automatycznie o zmianie zasad opodatkowania elek-

trowni wiatrowych od dnia 1 stycznia 2017 r. Nie można pomijać milczeniem tego, że to ustawa o podatkach 

i opłatach lokalnych reguluje opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, a ta odwołuje się jedynie do prze-

pisów prawa budowlanego. Nie ma takiego odesłania do ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wia-

trowych, w której została zawarta definicja elektrowni wiatrowej. Co więcej, nie można uznać, że jest to 

ustawa, która stanowi odesłanie do prawa budowlanego. 

Nie wchodząc w szczegóły zagadnień prawnych, stwierdzić należy, że skutki rozbieżności interpretacyj-

nych związanych z zasadami opodatkowania elektrowni wiatrowych odczuwają nie tylko przedsiębiorcy, ale 

również organy gmin. Z jednej strony właściciele elektrowni nie mają jasnej informacji w zakresie sposobu 

opodatkowania działalności w 2017 r. i w latach następnych, a z drugiej strony nie jest możliwe wypracowa-

nie przez organy właściwe w sprawach poboru podatku od nieruchomości jednolitego stanowiska w zakresie 

interpretacji obecnie obowiązujących przepisów prawa. Sytuacja taka nie powinna mieć miejsca, gdyż każdy 

organ powinien działać na podstawie przepisów prawa, a wątpliwości (w szczególności w zakresie prawa 

podatkowego, zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa) powinny być roz-

strzygane na korzyść podatnika. Wskazane wyżej interpretacje indywidualne potwierdzają, że poszczególne 

organy podatkowe nie są w stanie wypracować jednolitego stanowiska w tym zakresie. Sytuację, w której 

przepisy w przypadku jednych podmiotów są interpretowane niekorzystnie, a w przypadku innych nie zmie-

niają zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych, należy postrzegać jako zjawisko negatywne. Trzeba wy-

raźnie zaznaczyć, że z problemem zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych musi zmierzyć się kilkaset 

gmin na terenie całego kraju. 

Nie można pomijać również aspektu ekonomicznego zaistniałego na skutek zawirowań prawnych, który 

niewątpliwie będzie miał negatywne konsekwencje zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów samorządu 

terytorialnego. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to dodatkowe obciążenie spowodowane znacznym wzrostem 

należnego podatku od nieruchomości może pociągać za sobą likwidację istniejących elektrowni wiatrowych. 

W szczególności trzeba tu mieć na uwadze osoby fizyczne, które realizowały inwestycje ze środków wła-

snych oraz kredytów bankowych. Dodatkowe obciążenie spowodowane naliczeniem wyższego podatku od 



nieruchomości powiązane ze spadkiem cen za produkowaną energię będzie dla wielu przedsiębiorców ozna-

czało likwidację działalności w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł. Wpłynie to oczywiście 

na spadek dochodów gmin z tytułu podatku od nieruchomości, gdyż podatek ten nie będzie już wpłacany. 

O ile przedsiębiorstwa posiadające dużą liczbę elektrowni wiatrowych oraz mogące liczyć na wsparcie pro-

wadzonych działalności przez koncerny zagraniczne będą w stanie funkcjonować nawet przy zwiększeniu 

daniny z tytułu podatku od nieruchomości, o tyle drobni przedsiębiorcy będą zmuszeni do zaprzestania pro-

wadzenia działalności i poniosą znaczne straty m.in. związane ze spłatą kredytów. Trudno uznać, aby roz-

bieżności w zakresie interpretacji przepisów mogły zostać wliczone w ryzyko prowadzonej działalności go-

spodarczej. Jeżeli zaś chodzi o gminy, to oczywiste jest to, że w przypadku pobierania podatku w wyższej 

wysokości ich dochody wzrosną, jednakże ze względu na wątpliwości interpretacyjne może okazać się, że 

samorządy będą zmuszone zwrócić nadpłacony podatek wraz z odsetkami. Ponadto w przypadku likwidacji 

działalności wpływy z podatków również będą się zmniejszały. 

Reasumując, chciałbym zaznaczyć, iż celem niniejszego oświadczenia jest zwrócenie uwagi na występu-

jące rozbieżności interpretacyjne, które niewątpliwie mają wpływ na branżę wytwarzania energii z odnawial-

nych źródeł, jak również mają znaczenie dla kilkuset gmin w całym kraju. Niepewność w zakresie stosowania 

prawa stawia pod znakiem zapytania jedną z podstawowych zasad, tj. zasadę zaufania obywatela do państwa, 

w szczególności w takich przypadkach, w których zasady opodatkowania oparte na tych samych normach 

prawnych są odmiennie interpretowane, w zależności od miejsca wykonywania działalności. W istocie orga-

ny gminy poprzez nieprecyzyjne zapisy ustawy otrzymały swoistego rodzaju narzędzie do arbitralnego obcią-

żania podatników wyższym podatkiem lub, jak wskazano na podstawie pozytywnych interpretacji indywidu-

alnych, do poboru podatku na dotychczasowych zasadach. Oczywiste jest, że takie działania wymagają sto-

sownych kroków legislacyjnych, które pozwolą wyeliminować zaistniałe nieprawidłowości w zakresie okre-

ślania i poboru podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych. Stąd też oczekuję odpowiedzi, która nie 

tylko będzie koncentrowała się na wskazaniu stanowiska Pana Ministra w zakresie interpretacji przepisów, 

ale również będzie polegała na wskazaniu rozwiązań o charakterze legislacyjnym, które doprowadziłyby do 

ujednolicenia zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych w przypadku wszystkich podmiotów, niezależnie 

od miejsca ich działania, tak jak miało to miejsce przed 1 stycznia 2017 r. 

W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi w ww. zakresie zawracam się do Pana Ministra z następu-

jącymi dodatkowymi pytaniami. 

1. Czy prowadzone są prace (ewentualnie czy takie prace są planowane) nad nowelizacją ustawy o inwe-

stycjach w zakresie elektrowni wiatrowych dotyczące zmiany definicji elektrowni wiatrowych poprzez wy-

kreślenie z jej treści sformułowań odnoszących się do elementów technicznych? 

2. Czy w przypadku braku zmiany definicji elektrowni wiatrowej w ustawie o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych planuje się doprecyzowanie przepisów w taki sposób, aby nie wpływały one na zmia-

nę zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości? 

Z poważaniem 

Józef Łyczak 
 


