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Abstract: 

To determine whether mining excavations are subject to real estate tax, it is necessary to de-

termine their legal and tax status. The definition of "mining excavation" is specified in the 

Geological and Mining Act of 9 June 2011, with regard to the fact that this Act plays a funda-

mental role in regulating issues related to mineral extraction, it is not in dispute that the defini-

tion under consideration should be considered binding also on the basis of other normative 

acts, including the Construction Law. The purpose of the article is to analyze the taxation of 

underground mine workings with a real estate tax. Such a goal is based on the fact that statuto-

ry regulations are far from clear and precise. Irrespective of objectively existing difficulties, it 

seems possible to eliminate doubts regarding taxation of underground mining excavations and 

facilities and equipment located therein (including mining excavation housing) which requires 

proper use of the rules of interpretation adopted in Polish legal culture, in particular system 

rules in the vertical aspect, manifested by the so-called the technique of interpreting acts in 

accordance with the Constitution and functional rules.  

Keywords: mining excavations, mining excavation housing, real estate tax, building as a 

subject of taxation 
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Streszczenie: 

Aby ustalić, czy wyrobiska górnicze podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, 

konieczne jest określenie ich statusu prawno-podatkowego. Definicję wyrażenia „wyrobisko 

górnicze” zawiera ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r., przy czym 

mając na względzie, że ustawa ta pełni podstawową rolę przy regulowaniu zagadnień związa-

nych z wydobywaniem kopalin ze złóż, nie budzi wątpliwości, iż rozważaną definicję należy 

uznać za wiążącą także na gruncie innych aktów normatywnych, w tym prawa budowlanego. 

Celem artykułu jest analiza zasad opodatkowania obudów podziemnych wyrobisk górniczych 

podatkiem od nieruchomości. Tak sformułowany cel wynika z faktu, iż regulacje ustawowe 

dalekie są od jasności i precyzji. Niezależnie od obiektywnie występujących trudności możli-

we wydaje się wyeliminowanie wątpliwości dotyczących opodatkowania podziemnych wyro-

bisk górniczych oraz znajdujących się w nich obiektów i urządzeń (w tym przedmiotowych 

obudów wyrobisk górniczych), co wymaga jednak odpowiedniego wykorzystania przyjętych 

w polskiej kulturze prawnej reguł wykładni, w szczególności reguł systemowych w aspekcie 

pionowym, których przejawem jest tzw. technika wykładni ustaw w zgodzie z Konstytucją, 

oraz reguł funkcjonalnych. 
Słowa kluczowe: wyrobiska górnicze, obudowa wyrobiska górniczego, podatek od nierucho-

mości, budowla 

 
Główny zarys problemu i jego związku z ważnymi kwestiami naukowymi i 

praktycznymi  

Kwestie dotyczące prawidłowości zakwalifikowania obudów podziemnych wyrobisk 

górniczych do budowli w rozumieniu ustawy 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 

opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.) były wielokrotnie podejmowane przez Sądy Ad-

ministracyjne  (m.in. sprawy o sygnaturach: I SA/Gl 513/15; I SA/Gl 514/15; I 

SA/Gl 594/15; I SA/Gl 728/15 i ostatnio I SA/Gl 1381/15 i I SA/Gl 1382/15, I SA/Gl 

1383/15 czy II FSK 2633/16). Nie ulega wątpliwości, iż analizują przedmiotową 

kwestię należy zachować standardy wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjne-

go z dnia 13 września 2011 r., z którego wynika, iż w każdej sprawie podatkowej 

dotyczącej infrastruktury znajdującej się w podziemnych wyrobiskach górniczych 

niezbędne jest dokładne ustalenie, które z obiektów i urządzeń można zakwalifiko-

wać jako budowle w rozumieniu u.p.o.l., co pozwoli wykluczyć ryzyko opierania się 

w tym względzie na wątpliwych uogólnieniach. Czym jest obudowa podziemnego 

wyrobiska górniczego? Obudowa wyrobiska górniczego, to konstrukcja, urządzenie 

lub zespół urządzeń zabudowanych w wyrobisku do zabezpieczenia wyrobiska przed 

skutkami ciśnienia górotworu. Głównym zadaniem obudowy jest zapewnienie w 

ustalonym czasie stateczności wyrobiska wyrażającej się zachowaniem potrzebnych 
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wymiarów jego przekroju poprzecznego oraz zabezpieczeniu ludzi, sprzętu i maszyn 

przed obrywającymi się odłamkami skalnymi lub przed zawałem. Dodatkowym 

zadaniem obudowy jest ochrona odsłoniętych powierzchni skalnych wyrobiska przed 

ujemnym działaniem powietrza kopalnianego, powodującego osłabienie pierwotnej 

wytrzymałości skał niedopuszczenie do wpływów gazów ze skał; zamykanie dopły-

wu wód lub dopuszczanie do ich kontrolowanego wypływu do wyrobisk; zmniejsze-

nie oporów powietrza przepływającego przez wyrobisko oraz izolacja wyrobisk od 

ognisk pożarowych.  Ze względu na konstrukcje, obudowy wyrobisk korytarzowych 

dzieli się na: 

• obudowę kotwiową, obudowa górnicza, której podstawowym elementem jest 

kotew mocowana w górotworze, 

• obudowę odrzwiową, obudowa górnicza złożona z odrzwi rozstawionych w 

określonych odstępach od siebie oraz elementów współpracujących z tymi odrzwia-

mi, 

• obudowę powłokową, obudowa górnicza z cienkościennej warstwy materiału 

konstrukcyjnego o grubości nieprzekraczającej 3% szerokości wyrobiska, ukształto-

wana według zakrzywionej powierzchni, ściśle przylegająca do górotworu, 

• obudowę sklepieniową, obudowa górnicza o grubości warstwy przekraczającej 

3% szerokości wyrobiska, tworząca nad wyrobiskiem nośne sklepienie, 

• obudowę kombinowaną, obudowa górnicza, w skład której wchodząc co naj-

mniej dwi obudowy o różnych cechach konstrukcyjnych, 

• obudowę specjalną, obudowa górnicza, której cechy konstrukcyjne, wynikające 

ze specjalnej jej funkcji, nie mieszają się w cechach konstrukcyjnych ww. obudów 

(Probierz K., Strzałkowski P., 2007; Polska Norma PN-G-01100-00:1992 z 30 wrze-

śnia 1992 r. Obudowa górnicza. Podziałiterminologia). 

 

Analiza najnowszych badań, aktów prawnych i literatury przedmiotu, w któ-

rych podjęto omówienie podjętej problematyki 

Należy zwrócić uwagę na to, iż za budowle w rozumieniu u.p.o.l. można uznać: 

1) jedynie budowle wymienione expressis verbis w art. 3 pkt. 3 ustawy z 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (dalej: p.b.), w innych przepisach tej ustawy lub w załączniku do 

niej, będące wraz z instalacjami i urządzeniami obiektem budowlanym, o którym 

mowa w art. 3 pkt 1 lit. b. p.b., czyli pod warunkiem, że stanowią one całość tech-

niczno-użytkową; 

2) jedynie urządzenia techniczne scharakteryzowane w art. 3 pkt. 9 ustawy z 7 lipca 

1994 r. p.b. lub w innych przepisach tej ustawy albo w załączniku do niej, co - jeżeli 
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omawiane urządzenia nie zostały wskazane expressis verbis - wymaga wykazania, że 

zapewniają one możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego prze-

znaczeniem, z wyłączeniem jednak: (1) urządzeń budowlanych związanych z obiek-

tami budowlanymi w postaci budowli w rozumieniu p.b., które to obiekty budowlane 

nie dają się zakwalifikować jako budowle w ujęciu u.p.o.l., oraz (2) urządzeń budow-

lanych związanych z obiektami budowlanymi w postaci obiektów małej architektury, 

przy zastrzeżeniu, że urządzeniami budowlanymi w rozumieniu p.b. nie są instalacje; 

mając zarazem na uwadze, iż nie jest wykluczone, że o statusie poszczególnych 

obiektów i urządzeń współdecydować będą również inne przepisy rangi ustawowej, 

uzupełniające, modyfikujące czy doprecyzowujące prawo budowlane. 

Analizując różnorodne wyroki śadów administracyjnych pod kątem opinii biegłych 

(jako elementu postępowania dowodowego przed organami podatkowymi) należy 

uznać, iż obudowa – jako element składowy niejednorodnych środków trwałych, 

kwalifikowanych do "Budowli dla górnictwa i kopalnictwa" – jest typową konstruk-

cją oporową i jako taka stanowi budowlę wymienioną w art. 3 pkt. 3 i 9 p.b. (także w 

rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.).  

Konstrukcja oporowa jest budowlą przeznaczoną do utrzymania stateczności nasypu 

lub wykopu i jako taka jest wprowadzana do wnętrza wyrobiska i ma przeciwdziałać 

naporowi skał otaczających wyrobisko i zapewnić mu w określonym czasie wyma-

gany przekrój poprzeczny, zabezpieczenie pracy ludzi, maszyn i urządzeń przed 

opadem skał ze stropu i ociosów oraz przed zawałem skał stropowych. Z chwilą 

wykonania wyrobiska następuje bowiem zaburzenie pierwotnej równowagi górotwo-

ru w wyniku czego tworzy się sklepienie ciśnień. Skały wewnątrz tego sklepienia 

pełzają lub rozwarstwiają się dążąc do przemieszczenia się do wnętrza wyrobiska. 

Zatem zgodnie z treścią wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 

r. skoro obudowy wyrobisk nie służą innym budowlom jako urządzenia budowlane 

lub urządzenia techniczne, nie są też częścią składową budynku, to stanowią samo-

dzielną budowlę – wyrażoną expressis verbis w art. 3 pkt. 3 p.b. jako konstrukcja 

oporowa. Obudowy stanowią więc konstrukcje oporowe ponieważ m.in. przeciw-

działają naporowi mas skalnych znajdujących się w sklepieniu ciśnień, które zmie-

rzają do wypełnienia pustej przestrzeni wyrobiska. Stanowisko, że obudowy wyrobi-

ska stanowią konstrukcje oporowe w rozumieniu art. 3 pkt 3 p.b. zaaprobował Na-

czelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 maja 2015 r., II FSK 759/15, jedno-

cześnie stwierdzając, że nie podziela poglądu wyrażonego w (powołanym w skardze) 

wyroku WSA w Krakowie z dnia 8 października 2014 r., I SA/Kr 1294/14. Zdaniem 

NSA budowlą nie musi być obiekt budowlany identycznie nazwany jak któryś z tych 
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powołanych w art. 3 pkt 3 p.b., a po wtóre sam Trybunał Konstytucyjny w analizo-

wanym wyroku z 13 września 2011 r., wskazał na obudowy górnicze, jako niezależ-

ne od wyrobiska górniczego obiekty (usytuowane w wyrobisku). NSA podkreślił 

przy tym, że mimo sformułowania wielu zastrzeżeń, Trybunał Konstytucyjny stwier-

dził, że nie wydaje się dopuszczalne, aby a priori odrzucać taką ewentualność, że 

przypisanie statusu budowli w rozumieniu u.p.o.l. niektórym względnie wszystkim 

obiektom (urządzeniom), znajdującym się w określonym bądź jakimkolwiek pod-

ziemnym wyrobisku górniczym, jest niemożliwe. 

 

Cele i metody badawcze podjęte w analizie tematu  

Celem artykułu jest analiza zasad opodatkowania obudów podziemnych wyrobisk 

górniczych podatkiem od nieruchomości. Tak sformułowany cel wynika z faktu, iż 

regulacje u.p.o.l i p.b. – jak potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku P 33/09 z 

dnia z dnia 13 września 2011 r. - dalekie są od jasności i precyzji. Zdaniem Trybuna-

łu, niezależnie od obiektywnie występujących trudności możliwe wydaje się wyeli-

minowanie wątpliwości dotyczących opodatkowania podziemnych wyrobisk górni-

czych oraz znajdujących się w nich obiektów i urządzeń (w tym przedmiotowych 

obudów wyrobisk górniczych), co wymaga jednak odpowiedniego wykorzystania 

przyjętych w polskiej kulturze prawnej reguł wykładni, w szczególności reguł syste-

mowych w aspekcie pionowym, których przejawem jest tzw. technika wykładni 

ustaw w zgodzie z Konstytucją, oraz reguł funkcjonalnych. Możliwość wyelimino-

wania istniejących niejasności przez zastosowanie pozostających do dyspozycji in-

terpretatora reguł wykładni nie oznacza przecież, że obecne unormowania zasługują 

na pozytywną ocenę. Dopuszczenie do sytuacji, w której sposób sformułowania 

przepisów prawnych powoduje konieczność podjęcia niezwykle skomplikowanej i 

żmudnej analizy interpretacyjnej, jest przejawem lekceważenia przez władzę usta-

wodawczą demokratycznego państwa prawnego jej elementarnych powinności. Za-

sadne wydaje się zatem zwrócenie uwagi ustawodawcy, by zweryfikował okolicz-

ność, czy uchwaloną ustawą – Prawo geologiczne i górnicze, po zmianach wprowa-

dzonych w toku prac legislacyjnych, w tym usunięciu z art. 6 ust. 2 dotychczasowej 

treści, rzeczywiście umożliwia, jednoznaczne ustalenie, czy obiekty i urządzenia 

znajdujące się w podziemnych wyrobiskach górniczych mogą być kwalifikowane 

jako obiekty budowlane, co pozwoliłoby z kolei udzielić odpowiedzi na pytanie, czy 

w nowym stanie prawnym rozważane obiekty i urządzenia podlegają opodatkowaniu 

podatkiem od nieruchomości. Zaznaczyć należy, że nie zawsze spójne rozstrzygnię-

cia podejmowane przez organy podatkowe i sądy administracyjne w sprawach doty-
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czących opodatkowania podziemnych wyrobisk górniczych oraz usytuowanej w nich 

infrastruktury, a w szczególności budzące niekiedy daleko idące zastrzeżenia uza-

sadnienia tych rozstrzygnięć, dają się w istotnym stopniu usprawiedliwić niską jako-

ścią legislacyjną u.p.o.l. i p.b., to jednak konieczne wydaje się zwrócenie uwagi na 

to, iż zgodnie z wymogami konstytucyjnymi niejasnych regulacji podatkowych nie 

wolno interpretować na niekorzyść podatników, a w konsekwencji jeśli takie regula-

cje okazują się ostatecznie wieloznaczne, to zgodnie z zasadą in dubio pro tributario 

należy opowiedzieć się za rozwiązaniem uwzględniającym interes podmiotu obowią-

zanego do świadczeń podatkowych.  Nauki prawne i administracyjne posługują się 

typowymi metodami spotykanymi na gruncie nauk społecznych i humanistycznych, 

tj.: badaniem dokumentów (aktów prawnych i wyroków sądówadministracyjnych), 

metodami porównawczymi (ekspertyz, opinii prawnych, analiz wynikających z wy-

kładni językowej, gramatycznej i historycznej). Rezultatem badań poznawczych są 

nowe twierdzenia lub teorie. Natomiast rezultatem badań dla potrzeb praktyki gospo-

darczej są ustalenia czy, i o ile istniejące twierdzenia i teorie dotyczące opodatkowa-

nia obudów wyrobisk górniczych są przydatne do rozwiązywania konkretnych pro-

blemów, jakie pojawiają się w codziennej działalności gospodarczej w branży górni-

czej. Inaczej mówiąc służą one uściślaniu oraz fragmentarycznej weryfikacji istnieją-

cych twierdzeń i teorii.  

 

Prezentacja przeprowadzonej analizy. Dyskusja 

Naczelny Sąd Administracyjny w powoływanym wyroku z dnia 27 maja 2015 r., II 

FSK 759/15 stwierdził, że przy dokonywaniu kwalifikacji składników majątkowych, 

jako poszczególnych obiektów budowlanych, w pierwszej kolejności nakazał okre-

ślić każdy składnik znajdujący się wyrobisku górniczym i z osobna go ocenić, czy 

jego nazwa podpada pod te, które są wskazane w art. 3 pkt. 3 p.b., przy założeniu, że 

nie można kierować się zasadą podobieństwa, istnienia cech zbliżonych. Jeżeli zaś 

przyporządkowanie poszczególnych obiektów i urządzeń usytuowanych w podziem-

nym wyrobisku górniczym nazwom budowli, wskazanym w prawie budowlanym 

zakończy się niepowodzeniem - konieczne będzie ustalenie, czy rozważane obiekty i 

urządzenia dają się zakwalifikować jako urządzenia budowlane w rozumieniu p.b., 

które zarazem będą budowlami w rozumieniu u.p.o.l. W ocenie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego taka właśnie metodologia kwalifikowania przedmiotowych 

składników majątkowych spółki, usytuowanych w podziemnym wyrobisku górni-

czym jest prawidłowa i w pełni uwzględnia argumentację, jaką zawarł Trybunał 

Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z 13 września 2011r., P33/11, w punkcie 
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4.4.3.  Należy pamiętać, iż ustalenie wartości budowli na podstawie opinii biegłego, 

jest możliwe w przypadku, gdy podlegające opodatkowaniu budowle nie podlegają 

amortyzacji, a podatnik podaje organowi podatkowemu ich wartości rynkowe. Jeśli 

zaś podatnik nie podaje wartości rynkowych lecz tylko wartości amortyzacyjne (war-

tości początkowe podatkowe), które nie zawsze odpowiadają wartościom rynkowym, 

to nie jest możliwe zanegowanie tych wartości poprzez odniesienie ich do wartości 

rynkowych podanych przez biegłych. Odnosząc się do tego stwierdzenia na wstępie 

wskazać należy, że w przypadku opodatkowania obiektów zlokalizowanych w wyro-

biskach górniczych podatnicy środki trwałe rodzaju 200 KŚT traktują w całości jako 

budowle i tak je ujmują swojej ewidencji księgowej. Tymczasem nie całe wyrobiska 

ale właśnie pojedyncze obiekty, które w nich się znajdują podlegają opodatkowaniu. 

Dla będących przedmiotem opodatkowania budowli, stanowiących elementy skła-

dowe niejednorodnych środków trwałych rodzaju 200 KŚT, powinna być przez po-

datnika ustalona dla celów amortyzacji wartość początkowa podatkowa w rozumie-

niu art. 4 ust. 1 pkt. 3 u.p.o.l. Gdy jako jeden środek trwały uznaje się coś, co z punk-

tu widzenia innych przepisów klasyfikowane jest jako kilka różnych obiektów (wy-

stępuje niejednorodny środek trwały) i gdy tylko część takich obiektów podlega 

opodatkowaniu, a ponadto w ramach niejednorodnego środka trwałego wkompono-

wane są koszty drążenia wyrobiska, których wysokość także nie została określona w 

ewidencji - nie można nie dostrzegać tego faktu. Wskazując na uregulowania prawne 

należy podać, że zgodnie z art. 4 ust. 1 u.p.o.l. podstawę opodatkowania stanowi: 1) 

dla gruntów - powierzchnia, 2) dla budynków lub ich części - powierzchnia użytko-

wa, 3) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach 

dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę 

obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w 

przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia 

roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Stosownie do art. 4 

ust. 5 u.p.o.l. jeżeli od budowli lub ich części, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie 

dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich war-

tość rynkowa określona przez podatnika. Natomiast zgodnie z ust. 7 tego artykułu 

jeżeli podatnik nie określił wartości budowli, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 oraz w 

ust. 5 lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy 

powoła biegłego, z zastrzeżeniem ust. 8, który ustali tę wartość. W przypadku gdy 

podatnik nie określił wartości budowli, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 5 

lub wartość ustalona przez biegłego jest wyższa co najmniej o 33% od wartości okre-
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ślonej przez podatnika, koszty ustalenia wartości przez biegłego ponosi podatnik. Z 

zacytowanych przepisów wynika, że jest zasadą, iż podstawę opodatkowania budow-

li stanowi ich wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiąca 

podstawę obliczania amortyzacji w tym roku. Użyte przez ustawodawcę sformuło-

wanie "wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego" wskazuje jedno-

znacznie, że chodzi tu o "wartość stanowiącą podstawę obliczania amortyzacji" na 

potrzeby podatkowe, którą określają ustawy o podatku dochodowym od osób praw-

nych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkreślenia wyma-

ga, że w art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. ustawodawca dla celów podatku od nieruchomości 

wskazuje pewien określony stan faktyczny "wartość budowli" od którego należy 

obliczyć podatek stanowiący wskazany w akcie normatywnym procent tej wartości. 

Z treści przytoczonych wyżej przepisów należy także wyprowadzić wniosek, że 

podatnik nie może wedle swego uznania ustalać podstawy opodatkowania, przyjmu-

jąc np. wartość wynikającą z określenia wysokości udziału kosztu drążenia podziem-

nego wyrobiska górniczego oraz określoną hipotetycznie wartość obiektów zlokali-

zowanych w wyrobisku górniczym w wartości początkowej tego wyrobiska. Z kolei 

art. 4 ust. 7 u.p.o.l. stanowi w zdaniu pierwszym, że jeżeli podatnik nie określił war-

tości budowli, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 oraz w ust. 5, lub podał wartość nieod-

powiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy powoła biegłego, z zastrzeżeniem 

ust. 8, który ustali tę wartość. Jest oczywiste, że określenie wartości w tym trybie 

przy pomocy biegłego ma zastosowanie wtedy, kiedy podatnik miał obowiązek po-

dać jako podstawę opodatkowania wartość rynkową budowli. Jednakże, w odniesie-

niu do sytuacji wymienionej w ust. 1 pkt. 3 trzeba dodatkowo powiedzieć, że okre-

ślenie wartości rynkowej może nastąpić również wtedy, gdy podatnik wprawdzie 

dokonuje odpisów amortyzacyjnych ale z jakichś względów unika podania tej warto-

ści organowi podatkowemu właściwemu dla podatku od nieruchomości. Wówczas 

organ podatkowy określa tę wartość w oparciu o wartość rynkową (Naczelny Sąd 

Administracyjny w wyrokach z dnia 13 kwietnia 2011 r., II FSK 2027/09, z dnia 25 

listopada 2010 r. II FSK 1229/09, a także WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 24 

czerwca 2015 r., I SA/Bd 400/15, WSA w Łodzi w wyroku z dnia 3 lipca 2015 r., I 

SA/Łd 367/15 oraz WSA w Olsztynie w wyroku z dnia 20 lutego 2014 r., I SA/Ol 

49/14). 

Podatnik nie może dowolnie ustalać podstawy opodatkowania amortyzowanych 

budowli i tak ustaloną wartość przekazywać organowi podatkowemu z konsekwencją 

w postaci związania organu podaną wartością. Art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. wskazuje 

pewien określony stan faktyczny, tj. "wartość, o której mowa w przepisach o podat-
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kach dochodowych, ustaloną na dzień 1 stycznia roku podatkowego". Kwestią praw-

nie doniosłą jest w tym przypadku: 1) który z obiektów posiadanych przez podatnika 

stanowi budowlę oraz 2) jaka jest jej wartość określona według zasad wynikających 

z przepisów o podatkach dochodowych. Co istotne podana przez podatnika "wartość" 

musi zawsze spełniać obie przesłanki i nie może opierać się na hipotetycznej, procen-

towej (udziałowej) wartości obiektów i urządzeń budowlanych, mieszczącej się w 

wartości całego środka trwałego rodzaju 200 KŚT, obok kosztów drążenia wyrobi-

ska. Nie ma również podstawy prawnej, aby wartość obiektów zlokalizowanych w 

wyrobisku została ustalona jako tzw. "wartość godziwa", przy wyjściowym założeniu 

- tak jakby te obiekty powstały w dacie np. sporządzenia opinii biegłego. Taki sposób 

określenia hipotetycznego udziału jaki posiada każdy składnik wyrobiska w wartości 

początkowej całego środka trwałego (np. szybu) jest niezgodny z prawem. Obliczona 

w taki sposób przez podatnika wartość nie jest będzie więc wartością "o której mowa 

w przepisach o podatkach dochodowych (...) stanowiącą podstawę obliczania amor-

tyzacji (...)", a tylko taka wielkość może stanowić podstawę określenia podatku, 

która zwiąże organ. W sytuacji, gdy podatnik dokonuje odpisów amortyzacyjnych, 

ale wobec nie podania organowi podatkowemu właściwemu dla podatku od nieru-

chomości wartości o której ściśle mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. - organ podatko-

wy ma kompetencję aby określić tę wartość w oparciu o art. 4 ust. 7 u.p.o.l. (wyroki 

NSA z dnia 13 kwietnia 2011 r., II FSK 2027/09 i z dnia 25 listopada 2010 r., II FSK 

1229/09). Co istotne np. brak obrotu na wolnym rynku szczególnego rodzaju budow-

lami jakimi są urządzenia zlokalizowane w wyrobisku górniczym nie może parali-

żować procesu decyzyjnego w sferze ustalania podstawy wymiaru podatku, jeśli 

ustawa wymaga aby określony przedmiot został opodatkowany. 

 

Wnioski 

1. Obudowa wyrobiska górniczego to konstrukcja oporowa, czyli budowla inżynier-

ska, której zadaniem jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa poprzez przeno-

szenie obciążeń mas gruntu bądź górotworu. Obudowa górnicza, wprowadzona do 

wnętrza wyrobiska dla przeciwdziałania naporowi skał otaczających to wyrobisko i 

zapewnienia ochrony przed opadem skał ze stropu i ociosów przez zawałem skał 

stropowych to konstrukcja oporowa, która funkcjonuje samodzielnie. Obudowa jest 

budowlą niezwiązaną z danym wyrobiskiem, ale z prowadzoną działalnością gospo-

darczą - umożliwia wydobywanie kopaliny oraz zapewnia bezpieczeństwo pracy 

ludzi i maszyn.  
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2. Zakwalifikowanie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 

u.p.o.l. oraz art. 3 pkt 3 p.b. obudowy wyrobiska za konstrukcję oporową, czyli bu-

dowlę inżynierską, której zadaniem jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa 

poprzez przenoszenie obciążeń mas gruntu bądź górotworu, do budowli opodatko-

wanych podatkiem od nieruchomości było wielokrotnie wyjaśniane w orzecznictwie 

Naczelnego Sądu Administracyjnego. Obudowy górnicze co do zasady należy za-

kwalifikować do konstrukcji oporowych. Skoro zaś obudowy górnicze stanowią 

konstrukcje oporowe, a te wymienione są wprost w art. 3 pkt 3 p.b., jako budowle, to 

jako budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy podlegają opodatkowaniu podat-

kiem od nieruchomości. 

3. NSA w wyroku z 9 marca 2017 r. (II FSK 388/15) stwierdził w szczególności, że 

ustawowa definicja budowli jest przykładowym wyliczeniem obiektów budowla-

nych, które należy uznać za budowle i nie jest to wyliczenie o charakterze zamknię-

tym (Etel L., Presnarowicz S., 2003, s. 22-23.). Zatem nie ma przeszkód prawnych, 

aby dokonać wyjaśnienia pojęcia "konstrukcje oporowe" zarówno poprzez zastoso-

wanie wykładni językowej, jak również wykładni zewnętrznej systemowej. Słuszne 

jest zatem twierdzenie, że przesłanką kwalifikacji określonego obiektu jako kon-

strukcji oporowej jest podstawowa funkcja, jaką obiekt ten pełni. W znaczeniu języ-

kowym zwrot "konstrukcja" oznacza pewną budowlę, strukturę, zaś przymiotnik 

"oporowy" rozumieć należy jako stawiający opór, działający na zasadzie oporu, czyli 

przeciwstawiający się, nieulegający działającej nań sile (Skorupka S., Auderska H., 

de Bondy-Łempicka Z., 1968, s. 297 i 512). Wykładnia językowa pojęcia "konstruk-

cja oporowa" prowadzi do stwierdzenia, że funkcją konstrukcji oporowej jest zacho-

wanie położenia przylegającego doń środowiska, mimo działających nań sił (zacho-

wanie stateczności). Powyższe prowadzi do wniosku, iż takie rozumienie pojęcia 

"konstrukcja oporowa" odpowiada także definicji zawartej w ustawie o drogach 

publicznych.  

4. Definicja konstrukcji oporowej zawarta w tej ustawie z oczywistych względów 

odnosi się do gruntów, co nie przesądza jednak o wyłącznie takim charakterze kon-

strukcji oporowych. Zadaniem obudowy górniczej jest przeciwdziałanie naporowi 

skał otaczających wnętrze wyrobiska górniczego (zachowanie stateczności). Obudo-

wa górnicza ma więc tożsame przeznaczenie z przeznaczeniem konstrukcji oporo-

wej. Konstrukcje oporowe stanowią samodzielne budowle, gdyż aby mogły pełnić 

swoją rolę, nie trzeba instalować w nich urządzeń. Podobnie obudowa górnicza funk-

cjonuje samodzielnie, nie wyposaża się jej w urządzenia, które stanowiłyby z nią 

całość techniczno-użytkową. Obudowa wyrobiska nie jest jakąkolwiek konstrukcją, 
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ale strukturą przenoszącą obciążenia ze strony otaczającego ją górotworu, zapewnia-

jącą stateczność wyrobiska oraz bezpieczeństwo pracy ludzi i maszyn. Nadto przy 

wykonywaniu obudów wyrobisk wykorzystuje się typowe materiały stosowane w 

budownictwie, tj. stal, beton, cegłę. 

5. W omawianym orzeczeniu NSA, odwołując się do stanowiska TK przedstawione-

go w wyroku z 13 września 2011 r., stwierdził, że opodatkowanie obudów górni-

czych jako konstrukcji oporowych nie stanowi niedopuszczalnej analogii, co skarżą-

ca zarzuca także w niniejszej sprawie. Zdaniem NSA, obudowy górnicze należy 

zakwalifikować do konstrukcji oporowych. Skoro zaś obudowy górnicze stanowią 

konstrukcje oporowe, a te wymienione są wprost w p.b. jako budowle, to jako bu-

dowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy podlegają opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomości. 

6. Znane są także przypadki przyjęcia odmiennej kwalifikacji obudów wyrobiska 

górniczych (jako tuneli). Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 listopada 

2017 r., II FSK 2869/15 zaaprobował ocenę, że "szereg połączonych ze sobą i umiej-

scowionych w odrębnym korytarzu kopalni obudów górniczych – stanowi odrębną 

całość techniczno-użytkową. Elementy obudów połączone ze sobą w obrębie koryta-

rza tworzą jeden obiekt – tunel, stanowiący odrębny obiekt budowlany, niebędący 

budynkiem oraz obiektem małej architektury, stanowiący całość techniczno-

użytkową. Obudowy te, tworząc tunel, stanowią więc budowle, wymienione w art. 3 

pkt 3 p.b." Zatem niezależnie od przyjętej kwalifikacji sporne obiekty znajdujące się 

w wyrobiskach traktowane są jako budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 P.b., co osta-

tecznie nie ma wpływu na przyjmowaną podstawę opodatkowania..  
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11. WYROK WSA z dnia 3 lipca 2015 r., I SA/Łd 367/15 

12. WYROK WSA z dnia 20 lutego 2014 r., I SA/Ol 49/14. 

13. WYROK WSA z dnia 27 czerwca 2018 r., I SA/Gl 130/18. 
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