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Budynek mieszkalny w cze_sci zaje.tej przez lesniczych na kancelari? lesnq. wykorzystywana dla
potrzeb prowadzenia dzialalnosci lesnej podlcga opodatkowaniu podatkiem od nieruchomosci
wedlug stawek dla budynkow mieszkalnych ,poniewaz nie korzysta ze zwolnienia okreslonego w
art.7 ust.l pkt 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach lokalnych( Dz. U. z
2010r. Nr95,poz.613zpozn. zm.).

INTERPRETACJAINDYWIDUALNA

Wojt Gminy Aleksandrow , dzialajqe na podstawie art. 14j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z pozn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
podatnika z dnia 6 marca 2012r. w sprawie udzielenia intcrpretacji, co do zakresu i sposobu
zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomosci a mianowicie art. 7 ust.l
pkt 4 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach lokalnych ( Dz. U. z 201 Or. Nr
95 ,poz.613 z pozn.zm.) stwierdza, ze stanowisko podatnika polegaj^ce na tym, ze pomieszczenia
kancelarii lesnictwa znajduja^ce si? w budynkach mieszkalnych zaj?tych przez lesniczych sâ
zwolnione z opodatkowania podatkiem od nieruchomosci ,poniewaz sq. pomieszczeniami
sluzaeymi dzialalnosci lesnej jest nieprawidlowe w obowi^zuj^cym stanie prawnym.

uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 2 marca 2012r. Podatnik Nadlesnictwo xxx wystajMl o wydanie indywidualnej
interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od
nieruchomosci a mianowicie art. 7 ust.l pkt 4 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
oplatach lokalnych ( Dz. U. z 2005r. Nr 8,poz60 z pozn .zm.) . Podatnik przedstawil stan faktyczny
zgodnie z ktorym , w kazdym lesnictwie znajduje si? budynek mieszkalny ( lesniczowka ), w
ktorym zostal wydzielony lokal mieszkalny i cze_sc niemieszkalna. Lokal mieszkalny zaj?ty jest na
cele mieszkalne przez pracownika - lesniczego do bezplatnego korzystania na podstawie umowy
cywilno- prawnej. Cz?sc niemieszkalna zaj$ta jest na wykonywanie czynnosci sluzbowych
wynikaja^cych z zakresu obowi^zkow zwiazanych z prowadzeniem gospodarki lesnej, cz?sc ta
wykorzystywana jest jako ,,kancelaria lesna" .Podatnik przedstawil wlasne stanowisko w sprawie
zgodnie z ktorym to pomieszczenia kancelarii lesnictwa znajduja^ce si$ w budynkach mieszkalnych
zajetych przez lesniczych s^ zwolnione z opodatkowania podatkiem od nieruchomosci, poniewaz sâ
pomieszczeniami sluzaeymi dziatalnosci lesnej.

Po rozpatrzeniu wniosku Wojt Gminy zwazyl co nastepuje :
Zgodnie z art. 1 a ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach lokalnych
( Dz. U. z 2005r. Nr 8,poz60 z pozn.zm.) za dzialalnosc gospodarczq. w rozumieniu ustawy nie
uwaza sie; dzialalnosci rolniczej lub lesnej. Pod poje^ciem dzialalnosci lesnej zgodnie z art.l a ust.l
pkt 7 w/w ustawy rozumie si? dzialalnosc lesna - dzialalnosc wlascicieli, posiadaczy lub zarza^dcow
lasow w zakresie urzajizania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powi^kszania
zasobow i upraw lesnych, gospodarowania zwierzyny, pozyskiwania - z wyj^tkiem skupu - drewna,
zywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz plodow runa lesnego, a takze sprzedaz tych
produktow w stanie nieprzerobionym. W zwiqzku z powyzszym w kancelarii lesnej wykonywana
jest dzialalnosc lesna , ktora to w swietle ustawy o podatkach i oplatach lokalnych nie jest
uznawana jako dzialalnosc gospodarczq.. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i
oplatach lokalnych zwalnia si? od podatku od nieruchomosci budynki gospodarcze lub ich
czcsci shizqce dzialalnosci lesnej lub rybackiej . Powyzsze zwolnienie dotyczy tylko i wyl^cznie
budynkow gospodarczych lub ich cz?sci sluza^cych dzialalnosci lesnej i taka tez jest linia



orzecznictwa administracyjnego o czym wypowiedzial si? Naczelny Sa_d Administracyjny w
wyroku z dnia 28 maja 2009r. sygn. akt II FSK 158/08.
Kancelaria lesna znajduje si? w budynku mieszkalnym, zatem nie korzysta ze zwolnienia
okreslonego w art.7 ust.l pkt 4 lit.a ustawy o podatkach i oplatach lokalnych. W art.5 w ust.2
ustawy o podatkach i oplatach lokalnych ustawodawca okreslil nast?pujajDe rodzaje budynkow
b?d%cych przedmiotem opodatkowania:

a) mieszkalnych ,
b) zwi^zanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od budynkow mieszkalnych

lub ich cz?sci zaj?tych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej,
c) zaj?tych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiatem siewnym ,
d) zwiajzanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych w rozumieniu przepisow o dzialalnosci

leczniczej, zaj?tych przez podmioty udzielaja^ce tych swiadczen
e) pozostalych, w tym zaj?tych na prowadzenie odpiatnej statutowej dzialalnosci pozytku

publicznego przez organizacje pozytku publicznego .
Wobec regulacji art. 5 ust.2 ustawy o podatkach i oplatach lokalnych pomieszczenia kancelarii
lesnej mieszczajcej si? w budynku mieszkalnym podlegaja^ podatkowi od nieruchomosci wedlug
stawek dla budynkow mieszkalnych.

POUCZENIE

Na niniejsza_ interpretacj? przepisow prawa podatkowego przyshiguje prawo do wniesienia
skargi z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarg? wnosi si? do Wojewodzkiego Sa^du
Administracyjnego w Lodzi , ul. Piotrkowska 135 , 90 - 434 Lodz , po uprzednim wezwaniu na
pismie organu, ktory wydal interpretacj? w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarz^cy dowiedzial
si? lub mogl si? dowiedziec o jej wydaniu - do usuni?cia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed sa^dami administracyjnymi, zwanej dalej
u.p.p.s.a. - Dz. U. z 2012r , poz. 270).

Skarg? do WSA wnosi si? (w dwoch egzemplarzach - art. 47 u.p.p.s.a.) w terminie trzydziestu
dni od dnia dor?czenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuni?cia naruszenia prawa, a jezeli
organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesi?ciu dni od dnia wniesienia tego
wezwania (art. 53 § 2 u.p.p.s.a.). Skarg? wnosi si? za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub
bezczynnosc sa^ przedmiotem skargi (art. 54 § 2 u.p.p.s.a.) na adres Urza_d Gminy Aleksandrow
,Aleksandrow 39 b, 26 - 337 Aleksandrow.

JT


