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Informujemy, iż Trybunał Konsytucyjny (Trybunał) w wyroku 

z 13 września 2011 r. (sygn. P 33/09) orzekł, że przepisy ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Ustawa) 

dotyczące odesłania pojęcia budowli do definicji zawartej w przepisach 

prawa budowlanego rozumiane w taki sposób, iż nie odnoszą się one 

do podziemnych wyrobisk górniczych oraz mogą odnosić się do 

obiektów i urządzeń zlokalizowanych w tych wyrobiskach są zgodne 

z Konstytucją. 

 

Trybunał w omawianym wyroku rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczące uznania za budowle 

podziemnych wyrobisk górniczych i ich opodatkowania omawianym 

podatkiem. 

 

Jak stwierdził Trybunał, kwestionowany przepis Ustawy jest 

niejednoznaczny. Ustawodawca definiując bowiem pojęcie budowli odwołuje 

się ogólnie do przepisów prawa budowlanego. Nie biorąc tym samym pod 

uwagę okoliczności, że w uregulowaniach prawa podatkowego obowiązują 

wyższe standardy jednoznaczności i określoności, niż w uregulowaniach 

prawa budowlanego. Trybunał stwierdził także, że niejasne regulacje 

podatkowe nie mogą być interpretowane na niekorzyść podatnika, a ich 

analogiczne, czy też rozszerzające stosowanie jest niedopuszczalne, 

w sytuacji, gdy ma na celu zwiększenie obowiązków podatkowych. 

 

W rezultacie, Trybunał orzekł, iż podziemne wyrobiska górnicze nie 

stanowią budowli w rozumieniu przepisów Ustawy, a tym samym nie 

podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Omawiany 

wyrok pozwoli rozstrzygnąć spory podatników z organami podatkowymi 

w sprawie opodatkowania wyrobisk górniczych i jest szczególnie istotny dla 

podatników ubiegających się o zwrot nadpłaconego podatku z tego tytułu. 

Zwracamy także uwagę, że komentowany wyrok nie wyklucza jednak 

opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów i urządzeń 

zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych, jeżeli tylko można 

je zakwalifikować jako budowle lub urządzenia budowlane wskazane 

w przepisach prawa budowlanego. 

 

*  * * 

Mamy nadzieję, że powyższa informacja będzie dla Państwa pomocna. 

Informacje te nie stanowią opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania 

pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt. 
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Kontakt w biurze katowickim: / 
Contact in the Katowice office: 

 

Magdalena Patryas 

T: +48 32 731 68 53 

E: tomasz.srokosz@ksplegal.pl 
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