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Interpretacja indywidualna 

przepisów prawa podatkowego 

 

 

Wójt Gminy Miedźno, na podstawie art. 14j § 1 i§ 3 w związku z art. 14b, art. 14c 

i art. 14 k § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 

749. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa (…) z dnia 12.12.2013 r. (data wpływu 

16.12.2013r) r. w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie 

podatku od nieruchomości, postanawia : 

                  uznać za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku . 

UZASADNIENIE 

W dniu 16.12.2013 r. został złożony przez Nadleśnictwo (…) wniosek o wydanie interpretacji 

indywidualnej w zakresie podatku od nieruchomości. Przedmiotem interpretacji jest art. 3 ust. 

1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.). 

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 

Nadleśnictwo (…) w imieniu Skarbu Państwa jest zarządcą budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych. 

Budynki te na podstawie umów zostały oddane pracownikom do bezpłatnego używania 

(leśniczówki). Oprócz bezpłatnego używania budynków leśniczówek, leśniczowie mają 

prawo korzystania z nieruchomości gruntowej na której posadowiony jest budynek 

mieszkalny oraz z budynków gospodarczych, które również posadowione są na tej 

nieruchomości gruntowej. 

Pozostałe budynki mieszkalne nie będące leśniczówkami są budynkami zasiedlonymi na 

podstawie umów najmu, za które najemcy uiszczają miesięcznie czynsz mieszkalny. 

W związku z powyższym zadano pytanie dotyczące zaistniałego stanu faktycznego. 

Kto w powyższym wypadku jest płatnikiem podatku od nieruchomości: Nadleśnictwo czy 

posiadacz zależny jakim jest leśniczy czy najemca płacący czynsz ? 

Stanowisko wnioskodawcy 

Podatnikiem są posiadacze tych gruntów w sytuacji, gdy przedmiotem posiadania jest 

zarówno cała działka gruntu jak i jej cześć. Obecnie nie ma już znaczenia prawnego fakt, że 



dana osoba jest posiadaczem jedynie części nieruchomości. Przedmiotem podatku począwszy 

od 2003 roku może być zarówno cała nieruchomość jak i jej część fizycznie wydzielona. 

Jeśli część nieruchomości zostaje wydzielona geodezyjnie i posiada KW wówczas płatnikiem 

podatku od nieruchomości jest posiadacz zależny, w przypadku braku fizycznego wydzielenia 

danej części nieruchomości płatnikiem podatku jest Nadleśnictwo. 

 

Ocena prawna stanowiska  z przytoczeniem przepisów prawa 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U 

z 2010 r. Nr 95, poz. 613) podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby 

prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące 

posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, 

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli 

posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu 

Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali 

mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości. 

W myśl art. 3 ust. 2 w/w ustawy obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów 

opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub 

będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - ciąży 

odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających 

nieruchomościami lub obiektami budowlanymi. 

W sytuacji posiadania nieruchomości będących w zarządzie Lasów Państwowych 

przez pracowników Służby Leśnej, na podstawie umów zawartych z właścicielem ( np. 

Nadleśnictwem) obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na tych 

posiadaczach, z wyjątkiem osób fizycznych posiadających lokale mieszkalne niestanowiących 

odrębnych nieruchomości ( potwierdza to wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 maja 2013 

roku   sygn. Akt III SA/Wa  2321/12). 

Przez lokal mieszkalny należy rozumieć zarówno wyodrębnioną nieruchomość (prawnie jak 

i fizycznie), jak również niewyodrębnioną część składową budynku mieszkalnego. 

W tych okolicznościach faktycznych i prawnych należy uznać stanowisko Nadleśnictwa (…) 

za prawidłowe. 

 

Pouczenie: 

Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed 

doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu 

administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić 

wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy 

podatkowej. 

Niniejsza interpretacja, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz 

inne podmioty wskazane w treści interpretacji, zostanie niezwłocznie zamieszczona 

w Biuletynie Informacji Publicznej.  



Na niniejszą interpretację wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał 

interpretację do usunięcia naruszenia prawa. Wezwanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia, 

w którym Wnioskodawca dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu interpretacji. 

Termin do wniesienia skargi wynosi 30 dnia od dnia doręczenia odpowiedzi organu na 

wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a w przypadku nie udzielenia odpowiedzi - 60 dni 

od dnia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 

 

 

 

Otrzymują:  
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