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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:

1. Czy w zt'tiqzku ze zmianq przepis6w dotyczqcych zwolnienia od podatku
od nieruchomo6ci od '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?
- 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 do 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 o wydanie interpretacji
indwidualnej obowiEzany jest do 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. W 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
4. 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.
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



podatkowa co do zakresu i sposobu zastosowania art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach lokalnych, w zwiqzku
ze zfiianq definicji infrastruktury kolejowej, dokonanq ustawq z dnia
16 listopada 2016r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz
niekt6rych innych ustaw

Pzedstawione we wniosku zaistniale stany faktyczne i zdarzenia
przyszle bqdqce przedmiotem zapytania Wn ioskodawcy:

Na terenie Spolki w stanowiqcej jeden z zaklad6w
Wnioskodawcy, znajdujq sie tory kolejowe odcinki torowe dr6g
zwrotnicowych (odcinki tor6w lqczqcc rolazdy w ramach dr6g
zwrotnicowych) oraz pozostala infrastruktura twozqca bocznicg kolejowq
(zwane dalej lqcznie: "lnfrastruktura bocznicy kolejowej"). Ze wzglgdu na
reorganizacjg zasad zazqdzania transportem transportem kolejowym w
ramach sektora koksowego grupy kapitalowej

(czyli poprzednik prawny Sp6lki, dalej )
zawarh w 2013r. umowe dzier2awy lnfrastruktury bocznicy kolejowej (zwana
dalej: "Umowa Dzienawy") z . (zwana
dalej: ). Na podstawie Umowy Dzieiawy'.
- oddala do u2ywania i pobierania po2ytk6w z lnfrastruktury
bocznicy kolejowej oraz gruntu, na kt6rym przedmiotowa lnfrastruktura
kolejowa jest usytuowana,
- przejqla obowiqzki u2ytkownika bocznicy kolejowej w rozumieniu
przepis6w ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U.
22016r. poz. 1923),
- zobowiqzala sig zapewni6 zachowanie wlaSciwoSci u2ytkowych
dzier2awionej lnfrastruktury bocznicy kolejowej, pzez co rozumie siq m.in.
bie2qce utzymanie, konserwacjg i naprawy tor6w i rozjazd6w (np. naprawe
pqkniqtych szyn, usuwanie ro6linno6ci i chwast6w, regulacje szeroko6ci
tor6w itd.).
Przedmiotowa bocznica kolejowa posiada Swiadectwo bezpieczeristwa
bocznicy kolejowej wystawione przez Prezesa Urzgdu
Transportu Kolejowego na tzecz u2ytkownika bocznicy kolejowej, czyli
Nale2y zauwa2y6, i2 Spolka zawarla w 2013r. umowq dotyczqcq 6wiadczenia
uslug obslugi lnfrastruktury bocznicy kolejowej (zwana dalej: "Umowa na
obslugq") z

kapitalowej
kolejowych.

jest podmiotem, kt6ry w ramach grupy
zajmuje sig m.in. profesjonalnq obstugq przewoz6w

jest licencjonowanym przewo2nikiem kolejowym, posiada aktywnq
licencje na wykonywanie przewoz6w kolejowych zeczy nr
Zakres uslug realizowanych przez na podstawie Umowy na
obslugq obejmuje w szczeg6lno6ci:
- przyjmowanie z tor6w zdawczo-odbiorczych wagon6w ladownych i

pr62nych przybytych na adres Sp6lki oraz przekazywanie na tory zdawczo-
odbiorcze wagon6w ladownych i pr62nych wysylanych porze Sp6lkq,



- sprawdzanie stanu technicznego odbieranych i zdawanych wagon6w (w
tym cystern kolejowych) petnych i pr62nych,
- wykonywanie prac manewrowych polegajqcych na formowaniu i

rozrzqdzaniu sklad6w wagon6w otaz podstawianiu ich na punkty
zaladunkowe i wyladunkowe,
- wykonywanie przewoz6w w ruchu wewnqtrzzakladowym taborem
kolejowym.
W ramach pzewoz6w dokonywanych w ramach swojej dzialalno6ci

dokonuje transportu szynowego poczqwszy od zaladunku
majqcego miejsce na poczqtku bocznicy kolejowej Sp6lki, nastqpnie
transport ten przebiega pzez pryruatnq infrastruKurq kolejowq nalezqca do
podmiot6w trzecich, a nastgpnie polazdy w ramach tego transportu
vtyjeldz{q na liniQ kolejowq zaz4dzanq przez
Dnia 1 stycznia 2017r. nastqpila zmiana przepis6w ustawy o podatkach i

ophtach lokalnych regulujqcych zwolnienie od podatku od nieruchomo6ci
zwiqzana ze zmianq przepis6w ustawy o transporcie kolejowym dokonanq
dnia 30 grudnia 2016r.
Do chwili z+olenia niniejszego wniosku Spolka nie korzystala ze zwolnienia z
podatku od nieruchomo6ci w przedmiocie grunt6q budynk6w oraz budowli
wchodzqcych w sktad lnfrastruktury bocznicy kolejowej. Majqc na uwadze
wprowadzonq nowelizacjq art. 7 ust. 1 pkt 'l lit. a ustawy o podatkach i

oplatach lokalnych dotyczqcego zwolnienia od podatku od nieruchomoSci
Spolka ma wqtpliwoSci, co do mozliwoSci zastosowania tego zwolnienia oraz
zakresu jego zastosowania.

Pytanie 1 wynikaiqce z zaistnialego stanu faktyczneqo i zdarzenia
olizyszlego:

Czy w zwiqzku ze zmianq przepis6w dotyczqcych zwolnienia od podatku od
nieruchomo6ci od 1 stycznia 2017r. Spolka jest uprawniona do skorzystania
ze zwolnienia od podatku od nieruchomoSci grunt6w, budynk6w i budowli
wchodzqcych w sklad lnfrastruktury bocznicy kolejowej?

Wasne stanowisko Wnioskodawcy wtazz uzasadnianiem w sprawie
oceny prawnej zaistnialego stanu faktycznego i zdarzenia przyszlego:

W ocenie Spolki, w zwiqzku ze zmianq przepis6w dotyczqcych zwolnienia od
podatku od nieruchomo6ci, od 1 stycznia 2017r. Spolka jest uprawniona do
skozystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomo6ci grunt6w, budynk6w
i budowli wchodzqcych w sklad lnfrastruktury bocznicy kolejowej.
Dnia 1 stycznia 2017r. zmienily sig przepisy ustawy o podatkach i optatach
lokalnych dotyczqce zwolnienia z podatku od nieruchomoSci. Zgodnie z
aKualnym brzmieniem art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i oplatach
lokalnych zwalnia sie od podatku od nieruchomoSci grunty, budynki i budowle
wchodzqce w sklad infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepis6w o
transporcie kolejowym pod warunkiem udostqpnienia tej infrastruktury
pzewo2nikom kolejowy.
Wobec powy2szego zastosowanie przedmiotowego zwolnienia z podatku od
nieruchomo5ci jest mozliwe pod warunkiem spelnienia lqcznie nastgpujqcych



przeslia nek:
a) grunty, budowle i budynki bqdEce wlasnosciq podatnika stanowiq
infrastrukturg kolejowE w rozumieniu przepis6w ustawy o transporcie
kolejowym;
b) infrastruktura kolejowa jest udostepniona przewo2nikom kolejowym.
Dnia 30 grudnia 2016r. zmienily sie przepisy ustawy o transporcie kolejowym
w przedmiocie m.in. definicji infrastruktury kolejowej. Nowe brzmienie art. 4
pkt 1 tej ustawy w celu zdefiniowania tego pojecia odsylaje do zalqcznika nr
1 tej ustawy.
Zgodnie z tre6ciq zalqcznika nr 1 do ustawy o transporcie kolejowym:
'W sktad infrastruktury kolejowej wchodzE nastqpujqce elementy, pod
warunkiem 2e tworzq czgs6 linii kolejowej, bocznicy kolejowej lub innej drogi
kolejowej, lub sq przeznaczone do zazEdzania nimi, obslugi przewozu os6b
lub zeczy,lub ich utrzymania:
1) tory kolejowe, w tym rozjazdy iskzyzowania tor6w, wchodzEce w ich
sklad szyny, szyny zlobkowe, kierownice, odbojnice, prowadnice, zwrotnice,
krzyzownice i inne elementy rozjazd6w, podklady kolejowe i przytwierdzenia,
drobne elementy nawiezchni kolejowej, podsypka w tym tluczei i piasek;
2) obrotnice i przesuwnice;
3) podtorze, w szczeg6lnosci nasypy iprzekopy, systemy kanal6w i row6w
odwadniajacych, rowy murowane, Sciany oslonowe, ro5linnos6 posadzona w
celu ochrony skang;
4) obiekty inzynieryjne: mosty, wiadukty, przepusty i inne konstrukcje
mostowe, tunele, przej6cia nad ipod torami, mury oporowc i umocnienia
skarp;
5) nastawnie, uzqdzenia sterowania ruchem kolejowym, w tym urzqdzenia
zabezpieczdqce, sygnalizacyjne i lqcznosciowe na szlaku, w stacjach i

stacjach rozzqdowych, urzqdzenia slu2qce do wytwazania, przetwarzania i

dystrybucji predu elektrycznego do cel6w sygnalizacji ilqcznosci; budynki, w
kt6rych takie uzqdzenia lub instalacje siq znajdujqt przytorowe uzqdzenta
kontroli bezpiecznej jazdy pociEg6w i wykrywania stan6w awaryjnych w
Wzejeadaajqcym taborze; hamulce torowe; urzedzenia do ogzewania
rc4azd6w:
6) perony wraz z infrastrukturq umozliwiajqcq dotarcie do nich pasazerom,
pieszo lub pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego;
7) rampy towarowe, w tym w terminalach towarowych, wraz z drogami
dowozu i odwozu towar6w do dr6g publicznych;
8) drogi technologiczne i pzejscia wzdtu2 tor6w, mury ogradza.iqce,
Zywoploty, ogrodzenia, pasy przeciwpozarowe, zaslony odsnieZne;
9) ptzejazdy kolejowo-drogowe i przej6cia w poziomie szyn, w tym
urzqdzenia i systemy stuzqce zapewnieniu bezpieczehstwa ruchu drogowego
ipieszego;
10) systemy ogwietleniowe do cel6w ruchu kolejowego i bezpiecze6stwa;
11) utz4dzenia Wzelwatzania i rozdzialu energii elektrycznej na potrzeby
zasilania trakcyjnego: podstacje, kable zasilajEce pomiedzy podstacjami i

przewodami jezdnymi, sie6 trakcyjna wraz z konstrukcjami wsporczymi,
tzecia szyna z konstrukcjami wsporczymi;



12) grunty, oznaczone jako dziatki ewidencyjne, na kt6rych znajdujq siq
elementy wymienione w pkt 1-11"
MajAc powy2sze na uwadze, budynki i budowle oraz grunty wskazane w pkt
1-12 powyZszego zalqcznika, tworzqce migdzy innymi bocznicq kolejowq
stanowiq infrastrukturq kolejowq w rozumieniu ustawy o transporcie
kolejowym.
Zatem w ocenie Sp6lki, budynki i budowle oraz grunty wchodzqce w sklad
nalezqcej do niej lnfrastruktury bocznicy kolejowej stanowiq na potrzeby art.
7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i oplatach lokalnych infrastrukturq kolejowE
w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym.
Jak wspomniano w stanie faktycznym, Spolka zwiqzana jest Umowq na
obslugq z firmq
kolejowym. Zgodnie z art.

bqdqcq licencjonowanym pzewo2nikiem
pkt 9 ustawy o transporcie kolejowym4

"przewo2nikiem kolejowym jest pzedsiqbiorca uprawniony na podstawie
licencji do wykonywania przewoz6w kolejowych lub Swiadczenia uslugi
trakcyjnej lub podmiot wykonujqcy pzewozy na infrastrukturze kolei
wqskotorowej". spelnia zatem warunki konieczne do tego by
mogla by6 zakwalifikowana do kategorii przewo2nik6w kolejowych w
rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym.
Wnioskodawca ponownie wskazuje r6wnie2, Ze w ramach ww. umowy,
nale2qca do Spolki bocznica kolejowa (tj. lnfrastruktura bocznicy kolejowej)
jest udostqpniana faktycznie korzysta z tej
infrastruktury. Dlatego te2 w ocenie Wnioskodawcy, w przedmiotowym stanie
faktycznym, r6wnie2 przeslanka dotyczeca udostgpniania infrastruktury
kolejowej przewo2n ikom kolejowym zostala speln iona.
Majqc powy2sze na uwadze, wobec faktu, i2 w przedmiotowym stanie
faktycznym zostaty spelnione przeslanki okre6lone w arl. 7 ust. 1 pkt 'l lit. a
ustawy o podatkach i oplatach lokalnych warunkujqce mo2liwo66
skozystania przez Wnioskodawcq ze zwolnienia z podatku od
nieruchomoSci dla grunt6w, budynk6w oraz budowli wchodzqcych w sklad
lnfrastrukury bocznicy kolejowej. W ocenie Spolki, w udqzku ze zmianq
pzepis6w dotyczqcych zwolnienia od podatku od nieruchomoSci, od 1

stycznia 2017r. Spolka jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia od
podatku od nieruchomo5ci dla grunt6w, budynk6w ibudowli wchodzqcych w
sklad lnfrastrukury bocznicy kolejowej.

Ocena stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym oraz
wskazanie prawidlowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym,

Majqc na uwadze stan faktyczny tj. sytuacjq ju2 zaistnialq oraz zdarzenie
przyszle lj. przedsiewziecie dopiero planowane pzedstawione pzez
Wnioskodawcq, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
podziela stanowisko podatnika.
Organ podatkowy stoi na stanowisku i2 od 1 stycznia 2O17r. w zuiqzku z
ustawq z dnia 16 listopada 2016r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
oraz niekt6rych innych ustaw, jak r6wnie2 nowelizacjq ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych w zakresie zwolnieri
podatkowych infrastruktury kolejowej (art. 7 ust. 1 pK 1 lit. a przedmiotowej



ustawy), Sp6lka jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia od podatku
od nieruchomo6ci w odniesieniu do grunt6w budynk6w i budowli
wchodzqcych w sklad lnfrastruktury bocznicy kolejowej.
Na podstawie arl. 14c $ 'lustawy Ordynacja podatkowa odstqpiono od
uzasadnienia prawnego pzyjmujqc stanowisko wnioskodawcy w pelnym
zakresie.

Pvtanie 2 wynikajece z zaistnialego stanu faktyczneqo i zdarzenia
przyszleqo:

Czy w razie uznania, Ze Spolka jest uprawniona do skozystania ze
zwolnienia od podatku od nieruchomoSci grunt6w, budynk6w i budowli
wchodzqcych w sklad lnfrastruktury bocznicy kolejowej, zwolnieniu od
podatku od nieruchomo6ci bqdq podlegaly wszystkie grunty oznaczone jako
dzialki ewidencyjne, na kt6rych znajdujq siq elementy lnfrastruktury bocznicy
kolejowej, cq lez zwolnieniu od podatku od nieruchomoSci bgdq podlega6
jedynie grunty, na k6rych bezpo5rednia posadowiona jest lnfrastruktura
bocznicy kolejowej?

Wasne stanowisko Wnioskodawcy wrazz uzasadnianiem w sprawie
oceny prawnej zaistnialego stanu faktycznego i zdarzenia przyszlego:

W ocenie Wnioskodawcy, w razie uznania 2e Spolka jest uprawniona do
skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomo6ci dla grunt6w,
budynk6w i budowli wchodzqcych w sklad lnfrastruktury bocznicy kolejowej,
zwolnieniu od podatku od nieruchomo6ci bgdq podlegaly jedynie grunty, na
kt6rych bezpo6rednio posadowiona jest lnfrastruktura bocznicy kolejowej.
Zgodnie z treSciq art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach ioplatach lokalnych
zwolnieniu od podatku od nieruchomoSci podlegajq miqdzy innymi grunty
wchodzqce w sklad infrastruktury kolejowej w rozumieniu ustawy o
transporcie kolejowym. Ponadto zgodnie z tre6ciq pkt 12 zalqcznika nr 1 do
ustawy o transporcie kolejowym, w sklad infrastruktury kolejowej wchodzq
grunty, oznaczone jako dzialki ewidencyjne, na kt6rych znajdujq sie elementy
wymienione w pkt 1-11 tego zalqcznika. W zwiqzku z powy2szym wqtpliwo6ci
mo2e budzid zakres zastosowania przedmiotowego zwolnienia od podatku
od nieruchomoSci w odniesieniu do grunt6w stanowiqcych elementy
skladowe infrastruktury kolejowej.
Przyjmujqc literalne brzmienie powyzszych przepis6w, mo2na doj56 do
wniosku, Ze pzedmiotowemu zwolnieniu od podatku od nieruchomo6ci
powinny podlega6 wszystkie grunty oznaczone jako dzialki ewidencyjne, na
kt6rych znajdujq sig elementy lnfrastruktury kolejowej.
W ocenie Spolki takie podej6cie jest nieprawidlowe. Zdaniem Wnioskodawcy
pzyjecie takiego podejScia mogloby doprowadzi do sytuacji, w kt6rej zajqcie
niewielkiego fragmentu dzialki ewidencyjnej na infrastruKurq kolejowq
poalalaloby na skozystanie ze zwolnienia od podatku od nieruchomoSci
calo6ci grunt6w wchodzqcych w sktad danej dzialki ewidencyjnej. W ocenie
Wnioskodawcy powyzsze stanowisko jest zbyt daleko idqcq interpretacjq
obowiqzujqcych przepis6w oraz byloby sprzeczne z celem pzedmiotowych
przepis6w okre5lajqcych warunki zwolnienia od podatku od nieruchomoSci, tj.



g ru nt6w zajetych pod infrastruktu re kolejowq.
Dlatego te2 w ocenie Spolki, prawidlowym podejSciem powinna by6
interpretacja powyzszych przepis6w, zgodnie z kt6rq przedmiotowe
zwolnienie powinno obejmowa6 grunty, na kt6rych bezpoSrednio
posadowiona jest infrastruktura kolejowa (bocznica).

Ocena stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym oraz
wskazanie prawidlowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym.

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym oraz niekt6rych innych ustaw z
dnia 16 listopada 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1923) wprowadzila szereg
zmian nie tylko w tej ustawie, ale r6wnie2 w ustawie o podatkach i oplatach
lokalnych z dnia 12 stycznia 1 991 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 7 16 ze zm.).
Do koica grudnia 2016 roku pod pojgciem infrastruktury kolejowej nale2alo
rozumie6 linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urzqdzenia 'uwaz z
zajqtymi pod nie gruntami, usytuowane na obszaze kolejowym,
przeznaczone do zazqdzania, obslugi przewozu os6b i rzeczy, a lak2e
utrzymania niezbgdnego w tym celu majqtku zazqdcy infrastruktury (art. 4
ustawy o transporcie kolejowym).
W ramach nowelizac.ii, w ustawie o transporcie kolejowym wprowadzono
nowq definicjq,,infrastruktury kolejowej". Dotychczasowa og6lna definicja
zostala zastqpiona zamkniqtym katalogiem obiekt6w, kt6re uznawane se za
elementy infrastruktury kolejowej. Do ustawy o transporcie kolejowym
dodano bowiem obszerny zalqcznik nr 1, kt6ry wskazuje, jakie to elementy
stanowiq infrastrukturg kolejowq.
Nowelizacja przedmiotowej ustawy wprowa dzila du2e zmiany nie tylko w tej
ustawie ale w znaczqcy spos6b wplynqla na spos6b opodatkowania
nieruchomoSci kolejowych modyfikujqc w ten spos6b zwolnienie z podatku
od nieruchomo3ci dla grunt6w, budynk6w i budowli wchodzqcych w sklad
infrastruktury kolejowej (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i oplatach
lokalnych).
Zwolnienie w nowym ksztalcie obowiqzuje od 1 stycznia 2017 roku, gdzie na
mocy znowelizowanych pzepis6w zwolnione zostaly grunty, budynki i

budowle wchodzqce w sklad infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepis6w
o transporcie kolejowym, kt6ra to infrastruktura jest udostqpniania
przewo2nikom kolejowym, jest wykorzystywana do przewozu os6b, albo te2
twozy linie kolejowe o szerokoSci tor6w wiqkszej ni2 1435 mm.
Przedmiotowa nowelizacja p rzepis6w znacznie zwiqkszyla zakres zwol n ienia
podatkowego w por6wnaniu do wczeiniej obowiqzujqcych regulacji
prawnych w tym zakresie (wprowadzenie zwolnienia od budynk6w, bocznic
kolejowych otaz rczszetzen ia zakresu zwoln ienia obej m ujqcego g ru nty).
Do tej pory budynki wchodzqce w sktad infrastruktury kolejowej w og6le nie
podlegaly zwolnieniu. Teraz zwolnienie dotyczy wszystkich budynk6w, w
kt6rych znajdujq sie: nastawnie, urzqdzenia sterowania ruchem kolejowym, w
tym urzqdzenia zabezpieczajqce, sygnalizacyjne ilqczno6ciowe na szlaku, w
stacjach i stacjach rozrzqdowych, urzqdzenia slu2qce do wytwarzania,
p.zetruarzania i dystrybucji prqdu elektrycznego do cel6w sygnalizacji i

tqcznoSci.



Ze wzglqdu na niejasno66 dotychczasowych przepis6w, zar6wno pzed
organami podatkowymi, jak i sqdami administracyjnymi toczylo siq wiele
spor6w dotyczqcych stosowania tego zwolnienia z podatku od
nieruchomoSci. Budowle, takie jak linie kolejowe byly zwolnione, ale ju2
bocznice kolejowe niewymienione w definicji infrastruktury kolejowej nie byly
objqte takim zwolnieniem. Do tej pory uznawano, 2e bocznica co prawda
lqczy siq z liniq kolejowq, jednak nie jest jej czq5ciq; le2y poza obrqbem linii
kolejowej (wyrok NSA z 22 sierpnia 20'12r., ll FSK 130/11). Budynki kolejowe
czy grunty, na kt6rych znajdowa{y sig drogi dojazdowe do takich budynk6w,
tak2e nie podlegaty opodatkowaniu (wyrok NSA z 5 pa2dziernika 2012r., ll
FSK 1402111).
Tym samym zwolnienia doczekala bocznica kolejowa, k6rq jest obecnie
wyznaczona przez zarzqdc4 infrastruktury droga kolejowa, polqczona
bezpo6rednio lub po6rednio z liniq kolejowq, slu2qca do wykonywania
czynno6ci ladunkowych, utrzymaniowych lub postoju pojazd6w kolejowych
albo przemieszczania i wlqczania pojazd6w kolejowych do ruchu po sieci
kolejowej. Je6li zatem wskazane w zaQczniku nr 1 do ustawy o transporcie
kolejowym elementy tworzq czq56 bocznicy kolejowej i sq udostgpniane
przewo2nikom kolejowym lub wykorzystywane do pzewozu os6b, to
podlegajq zwolnieniu.
W przypadku grunt6w zmiana wynika gl6wnie z przeformulowania definicji
ustawy o podatkach i op{atach lokalnych. Tam, gdzie byla mowa o gruntach
,,zajqtych" przez budowle infrastruktury kolejowej, pojawil siq zapis o
gruntach wchodzqcych w sklad tej infrastruktury.
Wobec powyzszego do kohca 2016 roku grunty mogty by6 zwolnione z
opodatkowania, ale tylko pod warunkiem, Ze byly zajqte pod budowle
wchodzqce w sklad infrastruktury kolejowej, natomiast pozostale czqSci
podlegaty opodatkowaniu na zasadach og6lnych. Zwolniona byla zatem tylko
ta czq56 grunt6w, kt6ra byta rzeczywiScie zaipta pzez obiekty kolejowe.
Obecnie wystarczy, 2e grunty wchodzq w sklad infrastruktury kolejowej tzn.
sq okre6lone jako dzialki ewidencyjne, na kt6rych znajdujq siq elementy
wskazane w pkt 1-11 zalqcznika nr 1 do ustawy o transporcie kolejowym (np.
rampy towarowe, systemy oSwietleniowe, perony).
Wedlug Rozporzqdzenia w sprawie ewidencji grunt6w i budynk6w (S 9 ust. 1)
dzialka ewidencyjna to ciqgly obszar gruntu, polo2ony w granicach jednego
obrqbu, jednorodny pod wzglqdem prawnym, wydzielony z oloczenia za
pomocq linii granicznych.
To oznacza,2e infrastrukturq kolejowq mo2e byd cala dzialka ewidencyjna a
nie jak do tej pory tylko ta jej czq$e , przez kt6rq np. przebiegajq tory kolejowe
lub na kt6rej stoi jeden semafor.
Tym samym, o ile tylko zostanq spelnione warunki z ustawy o podatkach i

oplatach lokalnych, to od 1 stycznia 2017 roku zwolnieniu podlegaC bgdq
powierzchnie catych dzialek ewidencyjnych, a nie tylko wqskich kawatk6w
ziemi (grunt6w), na kt6rych bezpoSrednio znajdujq siq elementy infrastruktury
kolejowej (w pzypadku
kolejowej).

elementy lnfrastruktury bocznicy



Tzymajqc sig doslownego brzmienia przepis6w prawa, biorqc pod uwagq
opisany stan faktyczny oraz stanowisko przedstawione pzez Wnioskodawcq
- naleZy uzna6, i2 jest ono nieprawidlowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy dw6ch stan6w faktycznych tj. sytuacji juz
zaistnialych oraz dw6ch zdarzei przyszlych tj. przedsiqwziq6 dopiero
planowanych - przedstawionych w przedlo2onym przez
wniosku - o wydanie interpretacji indywidualnej.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacjq
przepis6w prawa podatkowego z powodu jej niezgodnoSci z prawem. Skargg
wnosi siq do Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego w Gliwicach, ul.
Prymasa Stefana Wyszyriskiego 2, 44-101 Gliwice.
Skargq do WSA wnosi sig w terminie 30 dni od dnia dorgczenia interpretacji
indywidualnej (art. 53 S 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o
postgpowaniu przed sqdami administracyjnymi - Dz. U. z 2016r. poz.7'18 ze
zm.) w dw6ch egzemplarzach (ar1. 47 ww. ustawy), za po6rednictwem
organu, kt6ry jq wydal (art. 54 g 1 ww. ustawy).
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