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Odpowiedź na interpelację z dnia 20.09.2015 r. 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzenia inwentaryzacji infrastruktury, tj. masztów telefonii 

komórkowej na użytek służb podatkowych powstałych na terenie miasta Zgierza informuję, co następuje: 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 849 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub 

obiekty budowlane: 

1) grunty; 

2) budynki lub ich części; 

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Zgodnie z art. la. ust. 1 pkt 2 ww. ustawy pojęcie budowli oznacza obiekt budowlany w rozumieniu 

przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie 

budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 

ze zm.) jako obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz 

z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony 

z użyciem wyrobów budowlanych. Z powyższego wynika, iż jako budowlę w rozumieniu przepisów ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych należy rozumieć budowlę w rozumieniu prawa budowlanego oraz 

urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Zgodnie z art. 3 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, 

WYDZ1AŁORGANIZACYJNY 
Biuro Rady Miasta Zgierza 



tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane 

z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 

i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 

części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, 

elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Zatem niewątpliwie budowlami w rozumieniu art. la ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

są te wszystkie obiekty budowlane, które zostały przykładowo wymienione w art. 3 pkt 3 Prawa 

budowlanego oraz te obiekty budowlane, które są podobne do nich. 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r., sygn. akt II OSK 210/10, 

stwierdził, iż antenowa konstrukcja wsporcza (maszt antenowy, wieża antenowa), umiejscowiona na dachu 

budynku, nie stanowi budowli w rozumieniu art.3 pkt 3 Prawa budowlanego. Budowlę jest wolno stojący 

maszt antenowy. Wprawdzie wyliczenie w tym przepisie jest jedynie przykładowe, jednakże twierdzenie, 

iż obok wymienionych wyraźnie wolno stojących masztów antenowych budowlami są także niewymienione 

tam konstrukcje wsporcze umieszczone na obiektach budowlanych, stoi w sprzeczności z zasadami 

interpretacji tekstów prawnych. Jeżeli ustawodawca zdecydował się na sprecyzowanie pojęcia 

wieloznacznego poprzez wymienienie kilku przykładowych jego "desygnatów", to wskazanie na "wolno 

stojące maszty antenowe" każe wyłączyć z "budowli" obiekty z nimi co prawda tożsame rodzajowo (maszty 

antenowe), niemniej jednak nie posiadające cechy posadowienia na gruncie, wyszczególnionej w przepisie. 

Jednocześnie informuję, iż podatnicy wykazują jedynie łączną wartość będących w ich posiadaniu 

budowli w składanych informacjach lub deklaracjach podatkowych. Ustawa o podatkach i opłatach 

lokalnych nie wymaga, aby organy podatkowe prowadziły inwentaryzację przedmiotowych obiektów 

budowlanych. Zgodnie z § lpkt 3 uchwały NR XXIX/287/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 8 listopada 2012 r. 

stawka podatkowa od budowli wynosi 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

Odpowiadając na pytanie dotyczące kwoty jaka wpłynęła do budżetu miasta od 2013 r. do chwili obecnej 

z instalacji i użytkowania powyższych inwestycji informuję, iż poza podatkiem od nieruchomości w ramach 

terenów stanowiących gminny zasób nieruchomości, na dzień dzisiejszy z Gminą Miasto Zgierz zawarta jest 

umowa dzierżawy gruntu przy ul. Szczawińskiej 127, polegająca na eksploatacji i modernizacji 

infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb świadczenia usług telekomunikacyjnych. W ramach 

przedmiotowej dzierżawy od 2013 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. z tytułu czynszu dzierżawnego wpłynęło 

do budżetu miasta Zgierza 56.055,18 zł netto. 


