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ZIOZA SUKCESU

INTERPRETACJA !NDYWIDUALNA

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, dzialajqc na
podstawie arl. 14b, 14c, 'l4d zgodnie z art. 14j ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2O17r. poz. 201 ze zm.), w
zwiqzku ze zlo2onym wnioskiem z dnia '15 marca 2017r. (data wptywu do
organu podatkowego 24 marca 2017 r.) stwierdza, 2e stanowisko
przedstawione we wniosku o
wydanie indywidualnej interpretacji przepis6w prawa podatkowego w
zakresie podatku od nieruchomo6ci, w sprawie zastosowania przepisu art. 7
ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 7 16 ze zm.) w zwiqzku ze zmianq definicji
infrastruktury kolejowej, dokonanq ustawq z dnia 16 listopada 2016r. o
zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niekt6rych innych ustaw (Dz.
U.22016n poz. 1923), w zakresie nastqpujqcych pytari:

w

zt'tiqzku ze zmianq przepis6w dotyczqcych zwolnienia od podatku
't stycznia 2017 toku Spolka jest uprawniona do
skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomoSci grunt6w, budynk6w
i budowli wchodzqcych w sklad lnfrastruktury bocznicy kolejowej?
1. Czy

od nieruchomo6ci od
-

Jest prawidlowe.

2. Czy w razie uznania, 2e Spotka jest uprawniona do sko rzyst ania ze
zwolnienia od podatku od nieruchomoSci grunt6w, budynk6w i budowli

wchodzqcych w sklad lnfrastruktury bocznicy kolejowej, zwolnieniu od
podatku od nieruchomo6ci bqdq podlegaty wszystkie grunty oznaczone jako
dzialki ewidencyjne, na ktorych znajdujq siq elementy lnfrastruktury bocznicy
kolejowej, czy te2 zwolnieniu od podatku od nieruchomo6ci bgdq podlegac
jedynie grunty, na kt6rych bezpo6rednio posadowiona jest lnfrastruktura
bocznicy kolejowej?

- Jest nieprawidlowe.

Uzasadnienie
Zgodnie z zapisami Dziatu ll, Rozdzialu 1a "lnterpretacje przepisow prawa
podatkowego" ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa
minister wla6ciwy
spraw finans6w publicznych, na wniosek
zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretacje
przepis6w prawa podatkowego (interpretacje indywidualnd. Wniosek o
interpretacje indywidualnq mo2e dotyczy6 zaistnialego stanu faktycznego lub
zdatzeh pzyszlych. SkladajEcy wniosek
wydanie interpretacji
indwidualnej obowiEzany jest
wyczerpujqcego przedstawienia
zaistnialego stanu faktycznego albo zdazenia przyszlego oraz do
przedstawienia wlasnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu
faktycznego albo zdarzenia przysztego. Wnioskujqcy o wydanie interpretacji
indywidualnej sklada oswiadczenie, pod rygorem odpowiedzialno6ci karnej
za falszywe zeznania,2e elementy stanu faktycznego objete wnioskiem o
wydanie interpretacji w dniu zlozenia wniosku nie sE przedmiotem toczecego
sie postepowania podatkowego, kontroli podatkowej, postepowania
kontrolnego organu kontroli skarbowej otaz ze w tym zakresie sprawa nie
zostala rozstzygnieta m do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu
podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W razie zlozenia fatszywego
oswiadczenia wydana interpretacja indwidualna nie wywoluje skutk6w
prawnych. Nie wydaje siq interpretacji indwidualnej w zakresie tych
element6w stanu faktycznego, kt6re w dniu zlozenia wniosku o interpretacjq
sq przedmiotem toczqcego sie postQpowania podatkowego, kontroli
podatkowej, postepowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy w
tym zakresie sprawa zostala rozstrzygnieta co do jej istoty w decyzji lub
postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.
lnterpretacja indywidualna zawiera wyczerpujqcy opis przedstawionego we
wniosku slanu faktycznego lub zdarzenia przyszlego oraz ocene stanowiska
wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Mo2na odstqpi6 od
uzasadnienia prawnego, jezeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidlowe w
pelnym zakresie.
razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy
interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidlowego stanowiska wraz
z uzasadnieniem prawnym. lnterpretacja indywidualna zawiera pouczenie o
prawie wniesienia skargi do sEdu administracyjnego. lnterpretacje
indywidualnq przepis6w prawa podatkowego wydaje sie bez zbednej zwloki,
jednak nie p6iniej ni2 w terminie 3 miesiecy od dnia otrzymania wniosku. Do
tego terminu nie wlicza siq termin6w i okres6w o kt6rych mowa w art. 139 S

do

do

o

W

Zgodnie z aft. 14j ww. ustawy stosownie do swojej w,la6ciwo6ci
interpretacje indywidualne wydaje w6jt, burmistz (prezydent miasta),
starosta lub marszalek wojew6dztwa. W zakresie nieuregulowanym w ww.

4.

przepisie slosuje siq odpowiednio przepisy rozdzialu 1a.

Wnioskiem

z dnia 15 marca 2017t. (data wplywu 24 matca 2017|)

zwr6cila sie do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, w trybie art. 14j S
liS3wzwiqzkuzart. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia1gg7r. - Ordynacja

