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Umowa zawarta przez pracownika Nadlesnictwa z Lasami Panstwowymi, jest traktowana jako
zawarta ze Skarbem Pahstwa i na mocy art.3 ust.l pkt 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i oplatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95,poz.613 z pozn. zm.) na pracowniku jako
posiadaczu zaieznym nieruchomosci ,lub ich cz^sci albo obiektow budowlanych lub ich cz^sci
stanowia^cych wlasnosc Skarbu Paristwa, cia^zy obowia^zek podatkowy w podatku od nieruchomosci
z wyjatkiem posiadania przez pracownika lokalu mieszkalnego niestanowiq.cego odr^bnej
nieruchomosci.

INTERPRETACJAINDYWIDUALNA

Wojt Gminy Aleksandrow , dzialajj\ 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 27 lutego 2012r. w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu
zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomosci a mianowicie art. 3 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 w odnicsicniu do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku
podatnika z dnia 27 lutego 2012r. dotycz^cego zastosowania przcpisow prawa podatkowego
zgodnie z ktorym to podatnikiem podatku od nieruchomosci jest pracownik Nadlesnictwa
korzystaj^cy nieodplatnie na podstawie umowy nr xxx zawartej w dniu xxx z nieruchomosci
Skarbu Panstwa, beda^cej w zarza^dzie Lasow Paristwowych xxxx jest nieprawidlowe w
obowi^zuj^cym stanie prawnym.

Uzasadnienie

Wnioskiem /, dnia 27 lutego 2012r. Podatnik xxx wystapit o wydanie indywidualnej interpretacji
co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomosci a
mianowicie art. 3 ust.l pkt 4 lit a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach lokalnych
( Dz. U. z 2010r. Nr 95,poz.613 z pozn.zm.) oraz przedstawil wlasne stanowisko w sprawie .
Podatnik w zakreslonym terminie uzupelnil wniosek zgodnie z za^daniem organu podatkowego.
Podatnik przedstawil stan faktyczny zgodnie z ktorym , jako pracodawca zobowia^zany jest do
zapewnienia bezplatnego mieszkania zatrudnionym pracownikom zgodnie z zapisami
rozporzajdzenia Ministra Srodowiska dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie okreslenia stanowisk w
Sluzbie Lesnej, na ktorych zatrudnionym pracownikom przysluguje bezplatne mieszkanie albo
rownowaznik pieni^zny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkan, a takze
ustalania i wyplaty rownowaznika pieniejznego ( Dz. U. Nr 221,poz.l751 ). Podatnik wypelniaj^c
zobowiajzania wynikajace z powyzszego rozporzajdzenia zawarl z pracownikiem umow? o
bezplatne mieszkanie i oddat mu do uzywania :

cz^sc budynku mieszkalnego o powierzchni uzytkowej xxx m2 ,
- budynek gospodarczy ust^p o powierzchni uzytkowej xxx m2,
- budynek gospodarczy stodola o powierzchni uzytkowej xxx m2,

budynek gospodarczy szopa o powierzchni uzytkowej xxx m2,
budynek gospodarczy drwalka o powierzchni uzytkowej xxx m2,
budynek gospodarczy obora o powierzchni uzytkowej xxx m2,

- grunt o la^cznej powierzchni xxx m2, na ktorym to znajduja_ si^ w/w budynki.



Podatnik przedstawil wlasne stanowisko w sprawie ,zgodnie z ktorym to podatnikiem podatku od
nieruchomosci jest pracownik Nadlesnictwa korzystajajcy nieodplatnie na podstawie umowy nrxxx
zawartej w dniu xxx z nieruchomosci Skarbu Panstwa be_dacej w zarza^dzie Lasow Paristwowych
Nadlesnictwa xxx.
Po rozpatrzeniu wniosku Wojt Gminy zwazyl:
Zgodnie z art. 2 ust l.ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i oplatach lokalnych ( Dz.U z
2010r Nr 95,poz.613 z pozn.zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomosci podlegaj^:
l)grunty;
2) budynki lub ich cz?sci.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z pozn. zm.) podatnikami podatku od nieruchomosci sa_ osoby fizyczne, osoby
prawne, jednostki organizacyjne, w tym spolki nie posiadaja^ce osobowosci prawnej, be^ce
zgodnie z pkt 4 lit.a w/w. artykulu posiadaczami nieruchomosci i ich cz^sci albo obiektow
budowlanych lub ich czesci, stanowi^cych wlasnosc Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu
terytorialnego, jezeli posiadanie wynika z umowy zawartej z wlascicielem lub z innego tytutu
prawnego z wyja^tkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowia^cych
odre_bnych nieruchomosci.
Jezeli pracownik Nadlesnictwa zawiera umowe; z Lasami Paristwowymi, jest ona traktowana jako
zawarta ze Skarbem Panstwa i na mocy art.3 ust.l pkt 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i oplatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95,poz.613 z pozn.zm.) jako posiadacz zalezny
nieruchomosci ,lub ich czesci albo obiektow budowlanych lub ich czfsci
stanowi^cych wJasnosc Skarbu Panstwa, jest on obciq/ony podatkiem od nieruchomosci z
\v\m posiadania przez pracownika lokalu mieszkalnego niestanowi^cego odr^bnej
nieruchomosci.
W przedstawionym we wniosku stanem faktycznym na pracowniku Nadlesnictwa bexlzie
ciqzyl obowiqzek podatkowy w podatku od nieruchomosci od budynkow ;

- budynek gospodarczy uste_p o powierzchni uzytkowej xxx m2,
budynek gospodarczy stodola o powierzchni uzytkowej xxx m2,
budynek gospodarczy szopa o powierzchni uzytkowej xxx m2,
budynek gospodarczy drwalka o powierzchni uzytkowej xxx m2,
budynek gospodarczy obora o powierzchni uzytkowej xxx m2.

Na pracowniku Nadlesnictwa nie b^dzie ciazyl obowiazek podatkowy w podatku od nieruchomosci
od lokalu mieszkalnego poniewaz lokal mieszkalny znajdujqcy si^ w budynku mieszkalnym
polozonym w miejscowosci xxx, w ktorym to zgodnie z umowa^ xxx zawarta^ w dniu xxx
zamieszkuje Lesniczy - pracownik Nadlesnictwa w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 24
czerwca 1994r. o wlasnosci lokali ( Dz. U z 2000r Nr 80,poz.903 z pozn. zm.) nie jest
samodzielnym lokalem mieszkalnym stanowia^cym odr^bnq. nieruchomosc. Obowiazek podatkowy
w podatku od nieruchomosci od budynku mieszkalnego w ktorym to znajduje si? lokal mieszkalny
nie b^da^cy samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 24
czerwca 1994r. o wlasnosci lokali, a ktory to jest w posiadaniu zaleznym innego podmiotu cia^y na
wtascicielu tego budynku zgodnie z art. 3 ust.l pkt 4 lit a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i oplatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95,poz.613 z pozn. zm.).
Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntow dzialka oznaczona za nr xxx o la_cznej powierzchni 30,23
ha znajduja^ca si$ w xxxx sklasyfikowana jest jako grunty orne R klasy IV b xxx ha i klasyV xxx
ha, pastwiska trwale Ps klasy IV xxx ha i klasy V xxx ha oraz las i grunty lesne Ls xxx ha, dlatego
tez grunty te w opisanym stanie faktycznym ,zgodnie z art. 2 ust. 2. nie podlegaja^ opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomosci .

POUCZENIE

Na niniejsza^ interpretacj? przepisow prawa podatkowego przysluguje prawo do wniesienia skargi z



powodujej 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 z pozn. zm.).

Skarg^ do WSA wnosi si$ (w dwoch egzemplarzach - art. 47 u.p.p.s.a.) w terminie trzydziestu
dni od dnia dorqczenia 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 sâ  przedmiotem
skargi (art. 54 § 2 u.p.p.s.a.) na adres Urzq.d Gminy Aleksandrow, Aleksandrow 39b , 26 - 337
Aleksandrow.
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