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1. Uwagi wstępne

Od ponad trzech lat można zaobserwować narastają-
cy konflikt pomiędzy właścicielami elektrowni wiatrowych 
a samorządami gminnymi, które zobowiązane są do pobie-
rania od tych podmiotów podatku od nieruchomości. Cią-
gnące się latami spory sądowe są wynikiem nieprecyzyjnych 
nowelizacji przepisów, w wyniku których Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny wydał wiele wyroków, nie wyznaczając jednak 
jednoznacznej interpretacji przepisów. Genezą konfliktu 
jest wejście w życie 1 stycznia 2017 roku ustawy o inwesty-
cjach w zakresie elektrowni wiatrowych, czyli tzw. ustawy 
wiatrakowej, stanowiącej jakoby podstawą opodatkowa-
nia elektrowni wiatrowych były zarówno części budowlane 
jak i techniczne1. Intencją ustawodawcy było dopuszczenie 
stosowania przepisów prawa budowlanego do elektrowni 
wiatrowych. Za istotę sporu w kwestii podstawy opodat-
kowania elektrowni wiatrowych należy uznać to, czy doko-
nywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, 

1 Zob. szerzej M.Czuba, M.Wielec, Opodatkowanie elektrowni 
wiatrowych w Polsce – wybrane aspekty, IKAR 2019, nr 5.

które nie stanowią jednocześnie budowli, pozwala na za-
negowanie ustalenia podstawy opodatkowania jako warto-
ści stanowiącej podstawę obliczenia amortyzacji w danych 
roku, a daję przyzwolenie na opodatkowanie wartości ryn-
kowej elektrowni.

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie podsta-
wy opodatkowania w podatku od nieruchomości w przy-
padku elektrowni wiatrowych w świetle dwóch wyroków 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. W celu tym należy 
zdefiniować podstawę opodatkowania, czyli skonkretyzo-
wany wartościowo lub ilościowo przedmiot podatkowy2. 
Niezbędne do zrozumienia rozważanego problemu jest od-
różnienie podstawy opodatkowania od przedmiotu opo-
datkowania. Za przedmiot opodatkowania uznaje się stan 
faktyczny, od którego zaistnienia ustawodawca uzależnia 
powstanie obowiązku podatkowego3. Niezbędne wydaje 
się być ponadto scharakteryzowanie amortyzacji, stano-

2 Zob. szerzej A. Hanusz, Konstrukcja podatku, [w:] Prawo finan-
sowe. Wybrane zagadnienia, red. idem, Warszawa 2019, s. 209.

3 Zob. szerzej A. Hanusz, Konstrukcja podatku, [w:] Prawo finan-
sowe..., s. 206.
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wiącej zespół operacji finansowo-księgowych polegających 
na okresowym zmniejszaniu w bilansie przedsiębiorcy war-
tości jego środków trwałych za pomocą odpisów amorty-
zacyjnych, odzwierciedlających spadek wartości środków  
w wyniku korzystania z nich4. Główną osią niniejszego opra-
cowania jest scharakteryzowanie tego, czy jako podstawę 
opodatkowania należy przyjąć wartość rynkową budowli 
czy wartość stanowiącą podstawę obliczania amortyzacji  
w danym roku. Niejako uboczną kwestią będzie stwierdze-
nie o tym, jakie części budowli należy wliczać do podstawy 
opodatkowania i kto o tym decyduje.

Teza badawcza pracy brzmi następująco. Zgodnie z wy-
rokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 
2019 roku o sygnaturze II FSK 2413/18 podstawą opodatko-
wania w podatku od nieruchomości w przypadku elektrow-
ni wiatrowych wyłącznie wtedy jest wartość rynkowa, gdy 
od budowli w ogóle nie dokonuje się odpisów amortyzacyj-
nych. Natomiast gdy od budowli lub jej części dokonuje się 
odpisów amortyzacyjnych, wtedy podstawę opodatkowa-
nia określa wartość, będąca podstawą obliczenia amorty-
zacji w danym roku, niepomniejszona o odpisy amortyza-
cyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych 
– wartość z dnia pierwszego stycznia roku, w którym do-
konano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Odrębną linię 
orzeczniczą przyjął natomiast wyrok Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego z dnia 26 listopada 2019 roku o sygnaturze  
II FSK 1498/19. Wyrok ten stanowi, że w przypadku, w któ-
rym ujęto w ewidencji środków trwałych wartości początko-
we, które stanowią nie tylko części budowlane elektrowni 
wiatrowej i urządzenia przeznaczone do produkcji energii 
elektrycznej, ale ponadto inne elementy lub infrastrukturę 
towarzyszącą, które nie są budowlami i nie mogą być opo-
datkowane podatkiem od nieruchomości, to taka okolicz-
ność jest wystarczającą przesłanką do opodatkowania elek-
trowni według jej wartości rynkowej.

2. Ogólna charatkerystyka ustalenia podstawy
opodatkowania elektrowni wiatrowej 
w podatku od nieruchomości

Rozpatrzenie kwestii podstawy opodatkowania elek-
trowni wiatrowych należy rozpocząć od wykładni przepisów 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ponieważ elek-
trownie wiatrową należy uznać za budowlę związaną z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej5. Oba rozpatrywane 
orzeczenia jako filar swojego uzasadnienia stawiają artykuł 
czwarty ustęp pierwszy ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych. Art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych stanowi, że dla budowli i ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej na podstawę 
opodatkowania zalicza się wartość stanowiąca podstawę 
obliczania amortyzacji w danym roku, niepomniejszona  
o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie 
zamortyzowanych jest nią wartość z dnia pierwszego stycz-

4 Zob. szerzej A. Hanusz, Podatek od nieruchomości, [w:] Źródła 
finansowania samorządu terytorialnego, red. idem, Warszawa 2015, 
s. 59.

5 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31., dalej jako: u.p.o.l.

nia roku, w którym dokonany został ostatni odpis amorty-
zacyjny6. Natomiast art. 4 ust. 5 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych artykułu stanowi, że w przypadku, w którym 
nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od budowli i ich 
części związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa 
budowli lub jej części ustalana na dzień pierwszego stycz-
nia roku podatkowego następującego po roku, w którym to 
dokonano ulepszenia lub aktualizacji wyceny środków trwa-
łych7. Podatek naliczany od całej elektrowni wiatrowej jest 
znacznie wyższy niż w przypadku, w którym zakres opodat-
kowania uwzględnia stosunek wartości części budowlanych 
do części prądotwórczej nieruchomości8.

Wymienione powyżej artykuły należy uznać jako pod-
stawowy sposób obliczania podstawy opodatkowania elek-
trowni wiatrowych w podatku od nieruchomości. Jednak-
że ustawodawca podczas tworzenia tych przepisów nie 
uwzględnił faktu, że w wielu przypadkach elektrownia wia-
trowa nie będzie obiektem całkowicie zamortyzowanym. 
Większość spółek, będących właścicielami tych obiektów 
ujęło w ewidencji środków trwałych oraz wartości niema-
terialnych nie tylko środki trwałe, których wartości począt-
kowe zawierają przede wszystkim główne elementy budow-
lane elektrowni wiatrowych, to jest fundament, wieżę oraz 
urządzenia służące do wytwarzania energii elektrycznej.  
W ewidencji właściciele uwzględniali takie elementy, które 
nie wchodziły w skład elektrowni wiatrowej w rozumieniu 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, są to na przykład 
różnego typu oprogramowania, oświetlenia czy wyciągarki. 
W konsekwencji niejasno uchwalonych przepisów dla po-
trzeb podatku od nieruchomości niezbędne jest określenie, 
czy za budowlę, w myśl ustawy Prawo Budowlane należy 
uznać tylko część budowlaną elektrowni wiatrowej, wnie-
sioną z użyciem wyrobów budowlanych, czy też całą elek-
trownie wiatrową9.

Nie do przyjęcia jest również stanowisko orzecznicze 
odmawiające prawa do zastosowania przez podatników 
podstawy opodatkowania w formie wartości rynkowej. 
Sądy nie zapewniają podatnikom sposobu wyboru środków 
z ewidencji, które należy włączyć do podstawy opodatkowa-
nia. W uzasadnieniu wyroków skład orzekający nie wskazu-
je praktycznego sposobu określenia podstawy opodatkowa-
nia na gruncie ewidencji środków trwałych. Oznacza to, że  
w praktyce podatnicy powinni jako podstawę opodatko-
wania przyjąć całość infrastruktury elektrowni wiatrowej. 
Stanowisko sądów, biernych na potrzebę ustalenia tego, co 
należy zaliczyć w podstawie opodatkowania jest krytyczne 
dla przedsiębiorców, powodując w ten sposób znaczne pod-
wyższenie kwoty podatku od nieruchomości. Ustalenie pod-
stawy opodatkowania elektrowni wiatrowej, będącej przed-
miotem opodatkowania bardzo wielowymiarowym pociąga 
za sobą bardzo niekorzystne dla ich właścicieli konsekwen-

6 Art.4 ust.1 pkt.3 u.p.o.l.
7 Art. 4 ust. 5 u.p.o.l.
8 M. Bałuka, Elektrownie wiatrowe a podatek od nieruchomości, 

[w:] Podatki i opłaty samorzą dowe. Aktualne problemy dogmatyczne i 
orzecznicze, red. A. Niezgoda, J. Barczak, P. Szczęśniak, Lublin 2016  

9 Art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane. 
Dz.U. 2020 poz. 1333.
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cje wynikające z tego, że kompleksowość środków trwałych, 
nie pozwala na dokładne wyróżnienie elementów podlega-
jących opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

3. Podstawa opodatkowania elektrowni 
wiatrowych na podstawie wyroku 
naczelnego sądu administracyjnego 
z dnia 9 lipca 2019 roku – ii fsk 2413/18 

Przed wnikliwym przedstawieniem podstawy opodatko-
wania ustalonej w powyższym wyroku, niezbędne jest ogólne 
przedstawienie stanu faktycznego. Podatnik, będący osobą 
prawną popierał ustalenie podstawy opodatkowania poprzez 
ustalenie wartości rynkowej elektrowni. Argumentował to 
faktem, że w ewidencji środków trwałych spółki nie istnieje 
pojedynczy środek trwały, który można nazwać elektrownią 
wiatrową. Podatnik ponadto nie posiadał środków trwałych, 
które mogły odpowiadać elementowi budowlanemu ustalo-
nemu w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wia-
trowych. Zajął on stanowisko, że poszczególne środki trwałe 
zawierają nie tylko elementy budowlane elektrowni wiatro-
wej. W związku z tym podatnik uznał, że na podstawie ewi-
dencji środków trwałych niemożliwe jest ustalenie wartości 
elektrowni wiatrowej, a ponadto nie posiada szczegółowych 
danych źródłowych, które pozwoliłyby na ich odtworzenie.

Organ podatkowy stwierdził, że podstawę opodatko-
wania stanowi wartość, będąca podstawą dokonywania 
odpisów amortyzacyjnych, ustalona zgodnie z przepisami 
o podatkach dochodowych na dzień pierwszy stycznia roku 
podatkowego, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne. 
Uznano, że tak ustalona podstawa opodatkowania jest wła-
ściwa także wtedy, gdy elektrownia wiatrowa nie stanowi 
odrębnego środka trwałego, od którego dokonuje się od-
pisów amortyzacyjnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
przyłączył się do powyższej opinii, stwierdzając że fakt nie-
posiadania w ewidencji środków trwałych zindywidualizo-
wanego i odrębnego środka trwałego w postaci elektrowni 
wiatrowej nie ma wpływu na zastosowanie podstawy opo-
datkowania w postaci wartości rynkowej. Sąd argumento-
wał to faktem, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 
nie wymaga, aby budowla będąca przedmiotem opodatko-
wania stanowiła zindywidualizowany i odrębny przedmiot 
opodatkowania10. Jego zdaniem na określenie podstawy 
opodatkowania nie ma wpływu fakt, że w ewidencji środ-
ków trwałych Spółka dokonuje odrębnych odpisów dla urzą-
dzeń technicznych oraz dla części budowlanych. Naczelny 
Sąd Administracyjny w skardze kasacyjnej podzielił stanowi-
sko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz organu in-
terpretacyjnego, oświadczając że podstawę opodatkowania 
stanowi wartość ustalona na dzień pierwszy stycznia roku 
podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji 
w danym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne.

W uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny stwier-
dził, że dla ustalenia podstawy opodatkowania bez znacze-
nia jest to, czy elektrownia wiatrowa figuruje w ewidencji 
środków trwałych jako samodzielny środek trwały, ponie-
waż przedmiotem opodatkowania w podatku od nierucho-
mości jest budowla lub jej część, a nie środki trwałe. Zda-

10 Art. 4 ust. 3 u.p.o.l.

niem sądu, ważne z punktu widzenia sprawy jest jedynie 
to, jakie elementy wchodzą w skład elektrowni wiatrowej 
oraz to, czy dokonywane są od nich odpisy amortyzacyjne. 
Najbardziej istotna w kwestii ustalenia podstawy opodat-
kowania jest sformułowana przez sąd konkluzja, mówiąca  
o tym, że warunkiem zastosowania jako podstawy opodat-
kowania wartości, będącej podstawą obliczania amortyzacji 
w danym roku, jest fakt dokonywania odpisów amortyzacyj-
nych. Sąd w ten sposób przyłączył się do bardzo płytkiej linii 
orzeczniczej, warunkującej zastosowanie wartości rynkowej 
jako podstawy opodatkowania wyłącznie wtedy, gdy odpi-
sy amortyzacyjne nie są dokonywane. Wykładnia języko-
wa jednoznacznie wskazuje, że gdy dokonywane są odpisy 
amortyzacyjne, to wówczas zastosowanie znajdzie zasada 
określona w w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych11, natomiast gdy odpisy nie są dokonywane, 
to w takim przypadku trzeba zastosować metodę określoną 
w art. 4 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych12.

4. Podsawa opodatkowania elektrowni 
wiatorowych na podstawie wyroku 
naczelnego sądu administracyjnego 
z dnia 26 listopada 2019 roku – ii fsk 1498/19

Stan faktyczny w przedstawionym wyroku miał się na-
stępująco. Podatnik, będący osobą prawną wystąpił o wy-
danie interpretacji indywidualnej przez organ podatkowy, 
dotyczącej podstawy opodatkowania elektrowni wiatrowej. 
Zdaniem podatnika podstawę opodatkowania powinna sta-
nowić wartość rynkowa. Uzasadniał to faktem, że dokonuje 
odpisów amortyzacyjnych od pojedynczych środków trwa-
łych, a w księgach podatkowych nie posiada elektrowni 
wiatrowej jako samodzielnego środka trwałego. Jego zda-
niem niemożliwe jest ustalenie podstawy opodatkowania 
w inny sposób, niż poprzez ustalenie jej wartości rynkowej. 
Argumentem organu podatkowego, jako organu rozpatru-
jącego interpretacje indywidualne był fakt, że podatnik ujął  
w ewidencji środków trwałych wartości początkowe czę-
ści budowlanych elektrowni oraz urządzeń służących do 
wytwarzania energii elektrycznej, które jego zdaniem wy-
kluczają wyznaczenie podstawy opodatkowania jako war-
tości rynkowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie uznał 
zasadności skargi podatnika na interpretację organu po-
datkowego. Zdaniem sądu ustawa o podatkach i opłatach 
lokalnych nie przewiduje warunku, jakoby budowla miała 
stanowić jeden środek trwały. Kilka środków trwałych, które 
połączone stanowią budowlę należy opodatkować łącznie, 
w ten sposób opodatkowaniu podlega elektrownia wiatro-
wa, będąca budowlą. Sąd pierwszej instancji nie wskazuje 
jakie konkretnie środki trwałe należy zaliczyć do podstawy 
opodatkowania, pozostawiając to poza zakresem swojego 
orzeczenia i stwierdzając, że obowiązek ten leży na podat-
niku. Sąd pierwszej instancji jasno wyraził tezę widoczną  
w poprzednio omawianym wyroku Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego, mówi ona o tym, że wartość rynkowa budow-
li stanowi podstawę opodatkowania wyłącznie wtedy, gdy 
odpisy amortyzacyjne nie są dokonywane.

11 Art. 4 ust. 1 pkt. 3 u.p.o.l.
12 Art. 4 ust. 5 u.p.o.l.
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Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu skargi 
kasacyjnej uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego oraz interpretację Wójta. W uzasadnieniu Naczelny 
Sąd Administracyjny stwierdził, że wartość stanowiąca pod-
stawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych może stano-
wić podstawę opodatkowania wyłącznie wtedy, gdy moż-
liwe jest ustalenie tej wartości. Analogicznie w przypadku,  
w którym określenie tej wartości jest niemożliwe, podsta-
wę opodatkowania stanowi wartość rynkowa. W ocenie 
Naczelnego Sądu Administracyjnego stanowisko reprezen-
towane przez organ interpretacyjny oraz Sąd Pierwszej In-
stancji jest niedorzeczne, ponieważ ich zdaniem Spółka 
powinna przyjąć jako podstawę opodatkowania wartość 
początkową elektrowni wiatrowej, pomimo że ewidencja 
środków trwałych na to nie pozwala. Uzasadniając podsta-
wę opodatkowania podatkiem od nieruchomości Naczelny 
Sąd Administracyjny skonfrontował ze sobą przedmiot opo-
datkowania. Jego zdaniem okoliczność, że opodatkowaniu 
podlegają budowle lub ich części prowadzi do wniosku, 
że podstawą opodatkowania nie jest wartość początkowa 
środka trwałego, ale właśnie wartość budowli lub jej części. 
Prowadzi to do konkluzji, że jeżeli do wartości początkowej 
elektrowni zostały skapitalizowane nie tylko niezbędne ele-
menty budowlane, ale także infrastruktura towarzysząca, 
która nie jest budowlą, to niemożliwe jest przyjęcie w taki 
sposób podstawy opodatkowania. Dlatego też podstawę 
opodatkowania w przedstawionym stanie faktycznym zgod-
nie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych powinna sta-
nowić wartość rynkowa elektrowni wiatrowej13.

Zapadłe w powyższym wyroku tezy wraz z argumenta-
cją należy uznać za słuszne. Jeżeli w wartości początkowej 
środka trwałego ujęto inne elementy obok części budow-
lanych i komponentów przeznaczonych do produkcji ener-
gii, które nie stanowią budowli, to okoliczność taka jest wy-
starczającą przesłanką do zastosowania artykułu 4 ustęp 5  
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przedstawione  
w uzasadnieniu wyroku rozumowanie niejako podziela po-
gląd prezentowany obecnie w doktrynie, jakoby nieupraw-
nione rozszerzenie przedmiotu opodatkowania na elementy 
niestanowiące budowli mogło stanowić naruszenie Konsty-
tucji, a konkretniej złamania przepisu dotyczącego nakłada-
nia obciążeń finansowych14.

5. Uwagi końcowe

Podsumowując należy stwierdzić, że przedstawione po-
wyżej orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego pre-
zentują odmienne linie interpretacyjne. Wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego o sygnaturze II FSK 2413/18 za wa-
runek zastosowania wartości rynkowej jako podstawy opo-
datkowania stawia wyłącznie okoliczność, gdy odpisy amor-
tyzacyjne od budowli nie są dokonywane. Taka wykładnia 
przepisów wydaje się być bardzo niedoskonała. Dosłowne ro-
zumowanie przepisów stawia podatnika w bardzo trudnej sy-
tuacji, w której wybranie i włączenie poszczególnych środków 
trwałych do postawy opodatkowania jest niekiedy nawet 

13 Art. 4 ustęp 5 u.p.o.l.
14 Zob. art. 217 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Dz.U. 

1997 nr 78 poz. 483.

niemożliwe. Natomiast wyrok Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego o sygnaturze II FSK 1498/19 wydaje się być bardziej 
rozsądny i słuszny dla podatników. Sąd uznał, że w przypadku 
ujęcia w ewidencji środków trwałych wartości początkowych 
obejmujących nie tylko części budowlanych elektrowni wia-
trowej i podzespołów do wytwarzania energii elektrycznej, 
ale także innych części składowych niebędących budowlą, to 
podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa budow-
li, czyli w tym przypadku elektrowni wiatrowej.

Wśród postulatów de lege lata należy zwrócić uwagę 
na to, że obowiązujące przepisy regulujące kwestię opodat-
kowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nierucho-
mości były prowodyrem powstania szeregu wieloletnich 
sporów sądowych. Przepisy ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych15, jak i tak zwanej ustawy wiatrakowej są bardzo 
niejasne, dając możliwość interpretacji na wiele różnych 
sposobów16. Wina nieracjonalnego ustawodawcy jest bar-
dzo widoczna w tym przypadku. Uchwalenie przez legisla-
tywę bardzo nieścisłych i płytkich przepisów pozwoliło sa-
morządom na łatwe zwiększenie ich wpływów z podatku od 
nieruchomości. To, jak bardzo przepisy te są nieprecyzyjne 
potwierdza fakt, że nawet w judykaturze powstał spór, który 
tylko zwiększa niepewność podatników.

Natomiast wśród postulatów de lege ferenda należy jed-
noznacznie stwierdzić, że obowiązujące przepisy potrzebują 
nowelizacji. Niezbędne wydaje się ustalenie, jakie elementy 
elektrowni wiatrowej podlegają opodatkowaniu. Ponadto 
spór dotyczący podstawy opodatkowania wymaga od usta-
wodawcy jasnego ustalenia podstawy opodatkowania. Słusz-
nym krokiem mogłaby się okazać dowolność wyboru przez 
podatnika tego, czy chce płacić podatek od wartości rynko-
wej elektrowni wiatrowej, czy też od wartości stanowiącej 
podstawę obliczenia amortyzacji. Innym wyjściem jest bar-
dziej precyzyjne ustalenie tego, w jaki sposób należy rozu-
mieć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od budowli lub 
jej części. Organy ustawodawcze powinny uchwalić bardziej 
precyzyjne przepisy, które nie pozostawiałyby luk prawnych, 
uniemożliwiających poprawne stosowanie tych przepisów.
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