Rawa Mazowiecka, dnia 8 kwietnia 2013 r.
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka
Znak:Fn.3120.1.2013

PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, działając na podstawie art. 14j § 1 i 3 w zw. z art.
14b, art. 14c i art. 14k § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami), art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr
95, poz. 613 ze zmianami),
postanawia:
uznać że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do
opodatkowania budowli elektrowni wiatrowej oraz urządzeń służących wytwarzaniu
energii elektrycznej.
Uzasadnienie
Stan faktyczny.
Pismem z dnia 31 stycznia 2013 r. (data wpływu do tut. Organu 04.02.2013 r.)
podatnik - działający przez pełnomocnika, wystąpił z wnioskiem o interpretację
przepisów prawa podatkowego. Z wniosku tego wynika, że podatnik posiada na
terenie gminy Rawa Mazowiecka park elektrowni wiatrowych wytwarzających energię
elektryczną. W związku z konstrukcją tej elektrowni, jak wskazuje podatnik, składa się
ona, poza obiektem budowlanym, także z urządzeń technicznych – gondoli z hubem i
rotorem, w której umieszczony jest generator, urządzenia sterujące, transformator,
skrzynia biegów oraz inne instalacje wspomagające obsługę elektrowni, a ponadto z
wirnika z łopatami i komputera sterującego.
Pytanie.
W powyższym stanie wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji w sprawie
opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych w postaci
następującego pytania – czy podstawą opodatkowania w podatku od nieruchomości w
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przypadku elektrowni wiatrowej będzie wartość elementów budowlanych elektrowni
wiatrowej, a więc wyłącznie wartość fundamentów oraz wieży?
Stanowisko podatnika.
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za budowlę uznaje się 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. Określenie tego, jakie elementy
elektrowni wiatrowej stanowić będą budowlę, powinno nastąpić poprzez analizę
przepisów prawa budowlanego, ponieważ w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
brak jest odrębnej definicji tego pojęcia. Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy Prawo
budowlane pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty,
wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 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. Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. b)
ww. ustawy za obiekt budowlany uznaje się budowlę stanowiącą całość techniczno –
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. W myśl art. 3 pkt 9 prawa budowlanego
za urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
Zdaniem podatnika, posługując się przywołanymi definicjami, w szczególności
wyliczonymi przykładami budowli, należy wskazać, że za budowle uważa się części
budowlane urządzeń technicznych. Wobec powyższego podatnik stwierdza, że ustawa
Prawo budowlane wprost uznaje elektrownie wiatrowe za urządzenia techniczne, a za
budowle uznaje jedynie ich część budowlaną, tj. fundament i maszt. Pozostała część,
w szczególności gondola, wirniki i urządzenia przetwarzające energię w prąd
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elektryczny stanowi pozostałą część urządzenia technicznego. Z kolei urządzenie
budowlane to urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, które
zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Dla
uznania części technologicznej elektrowni wiatrowej za urządzenie budowlane
niezbędne jest, aby umożliwiała ona użytkowanie części budowlanej elektrowni
wiatrowej (fundamentów, filaru) zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie budzi wątpliwości,
iż część prądotwórcza nie została osadzona na maszcie w celu umożliwienia jego
użytkowania, lecz wręcz odwrotnie. Istnienie filarów nie ma celu innego niż – ze
względów technicznych – umożliwienie funkcjonowania umieszczonych na nich
siłowni. Dlatego też brak jest zależności wskazanej w definicji urządzenia
budowlanego w postaci niezbędności jego istnienia dla możliwości użytkowania
związanej z nim części budowlanej zgodnie z jej przeznaczeniem. Część prądotwórcza
nie stanowi zatem urządzenia budowlanego w rozumieniu powołanej definicji. Skoro
ustawodawca za budowlę uznał części budowlane urządzeń technicznych, a nie same
urządzenia techniczne, to siłownia (elektrownia) wiatrowa nie może jako całość zostać
zakwalifikowana jako budowla. W związku z tym urządzenia takie jak gondola z
hubem i rotorem, w której umieszczony jest generator, urządzenia sterujące,
transformator, skrzynia biegów, inne instalacje wspomagające obsługę elektrowni oraz
wirnik z łopatami i komputer sterujący, nie są częściami budowlanymi urządzeń
elektrowni wiatrowych. Stanowią one odrębne pod względem technicznym części
przedmiotów składających się na całość użytkową w zakresie urządzeń wytwórczych
energii elektrycznej, a nie samej budowli.
Skoro elektrownie wiatrowe są urządzeniami technicznymi, to nie można ich
jednocześnie uznać za urządzenia budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy Prawo
budowlane, w myśl którego przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia
techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod śmietniki. Urządzenia budowlane ze swej istoty służą do
korzystania z obiektu budowlanego lub zapewniają właśnie możliwość użytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Dlatego też podatnik proponuje zastosowanie
wykładni systemowej i postuluje przyjęcie, że skoro budowlą (obiektem budowlanym
są części budowlane urządzenia technicznego (elektrowni wiatrowej), to ten obiekt
budowlany nie może składać się z innych obiektów budowlanych. Dla celów
podatkowych budowla nie musi stanowić całości użytkowej, gdyż zgodnie z art. 3 pkt
3 ustawy Prawo budowlane budowlą (obiektem budowlanym) mogą być także same
części budowlane urządzeń technicznych. Dlatego też opodatkowaniu podatkiem od
nieruchomości podlegają jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych, jako
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość
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użytkową, którymi w sprawie, której dotyczy wniosek o interpretację są fundamenty i
maszt elektrowni wiatrowej.
Urządzenia takie jak gondola z hubem i rotorem, w której umieszczony jest generator,
urządzenia sterujące, transformator, skrzynia biegów, inne instalacje wspomagające
obsługę elektrowni oraz wirnik z łopatami i komputer sterujący nie są częściami
budowlanymi elektrowni wiatrowej. Urządzenia te, bez uszczerbku dla budowli i bez
zmiany całości użytkowej, mogą być wymieniane lub zamieniane na inne. Posługując
się pojęciem całości techniczno – użytkowej należy mieć na względzie, że sam
związek użytkowy nie jest wystarczający do uznania, iż w danym przypadku
wszystkie połączone elementy, niezależnie od ich rodzaju tworzą budowlę. Podobnie
sam związek techniczny nie jest wystarczający do stwierdzenia, że dany przedmiot jest
obiektem budowlanym.
Z odwołaniem się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r.
(sygn. akt P 33/09), w którym doszło do zdefiniowania budowli, podatnik wskazuje, że
w myśl art. 2 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem
prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, zaś zgodnie z art.
217 Konstytucji RP nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie
podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad
przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków
następuje w drodze ustawy. Na podstawie tych przepisów należy stwierdzić, że skoro
przepisy określające przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a w
szczególności pojęcie budowli są nieprecyzyjne, to ich wykładnia nie może mieć
charakteru rozszerzającego. Trybunał Konstytucyjny uznał, na podstawie analizy
przepisów prawa i orzecznictwa NSA, że urządzenia techniczne, w zależności od
okoliczności, mogą posiadać status urządzenia budowlanego, części składowej
budynku, samodzielnej budowli albo nie posiadać żadnego z wymienionych statusów.
Trybunał podkreślił przy tym, że ustawodawca nie sformułował żadnych precyzyjnych
wskazówek, jak kwalifikować poszczególne urządzenia techniczne, co doprowadziło
do skomplikowanych sporów w tym zakresie. Stwierdzono, że ustawa Prawo
budowlane nie pozwala rozstrzygnąć we wszystkich przypadkach, czy danemu
urządzeniu można przypisać status urządzenia budowlanego lub innego urządzenia
(technicznego), czy status samodzielnej budowli. Z tego powodu Trybunał
Konstytucyjny odwołał się do przypadku, w którym możliwe jest potencjalne
zakwalifikowanie danego urządzenia technicznego zarazem jako urządzenie
budowlane lub inne urządzenie (techniczne) związane z obiektem budowlanym,
będące częścią składową obiektu budowlanego w postaci budynku, budowli oraz jako
samodzielna budowla. Uznano, że z orzecznictwa można wyprowadzić wniosek, że
danemu urządzeniu należy wówczas przypisać jedynie status urządzenia budowlanego
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lub innego urządzenia technicznego, a dopiero w razie wykluczenia takiej kwalifikacji
– status samodzielnej budowli.
Ze względów powyższych podatnik uznaje, że opodatkowaniu podatkiem od
nieruchomości podlegają jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych
(fundamenty i maszt), jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składające się na całość użytkową. Podatkowi od nieruchomości nie podlegają gondola
z hubem i rotorem, w której umieszczony jest generator, urządzenie sterujące,
transformator, skrzynia biegów, inne instalacje wspomagające obsługę elektrowni oraz
wirnika z łopatami i komputera sterującego.
Stanowisko organu podatkowego.
Ze złożonego wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa
podatkowego wynika, że dotyczy on opodatkowania budowli elektrowni wiatrowych
wraz z urządzeniami służącymi wytwarzaniu energii elektrycznej.
Kwestia powyższa wielokrotnie była przedmiotem analizy dokonywanej przez
organy podatkowe oraz sądy administracyjne.
Wymaga podkreślenia, że orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych
odnoszące się do opodatkowania elektrowni wiatrowych nie jest jednolite. Z jednej
strony np. WSA w Szczecinie z dnia 7 listopada 2007 r. (I SA/Sz 171/07) wskazał, że
„Elektrownia wiatrowa nie jest budowlą, tylko urządzeniem technicznym, a jako
budowlę należy traktować jedynie części budowlane elektrowni jako odrębne pod
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową, czyli
fundament i maszt.” Z drugiej zaś strony np. WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 25
marca 2009 r. (I SA/Bd 3/09) podniósł, że „[…] stanowisko organów podatkowych, że
podstawą opodatkowania elektrowni wiatrowych jest wartość wszystkich elementów
takiego obiektu, a nie, jak twierdzi skarżąca, jedynie fundamentu, masztu wraz z
montażem, oraz połączeń energetycznych, należy uznać za trafne i uzasadnione. W
ocenie Sądu opodatkowaniu podlegają zarówno fundamenty, maszty, jak i przyłącza
(stanowiące urządzenia budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego),
jak i pozostałe elementy tj. gondole z umieszczonymi w nich urządzeniami oraz
skrzydła, albowiem wszystkie te elementy składają się na całość techniczno-użytkową
w rozumieniu art. 3 pkt 1b Prawa budowlanego, czyli stanowią obiekt budowlany.”
Stanowisko Ministerstwa Finansów – Departamentu Podatków i Opłat
Lokalnych wyrażone chociażby w piśmie z dnia 17 maja 2007 r. (PL833/35/07/IP/346) wspiera tę linię orzecznictwa, która prezentuje wykładnię
zakładającą opodatkowanie wyłącznie części budowlanych elektrowni wiatrowych. W
piśmie tym wskazano, że „Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają
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jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.” (Biuletyn
Skarbowy nr 3/2007).
W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego prezentowane jest w
zasadzie jednolite stanowisko, przykładem czego mogą być choćby poniższe
orzeczenia:
1) wyrok NSA z dnia 16 grudnia 2009 r. (II FSK 1184/08), w którym Sąd przyjął,
że „Urządzenia i przedmioty, będące wyposażeniem elektrowni wiatrowej, takie
jak: wirnik ze skrzydłami, skrzynia biegów, komputer sterujący, transformator,
rozdzielnia elektryczna, instalacja alarmowa oraz instalacja zdalnego
sterowania, nie stanowią urządzeń budowlanych, o których mowa w art. 1a ust.
1 pkt 2 u.p.o.l. w zw. z art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego i nie są też budowlami
wchodzącymi w skład budowli jako całości techniczno-użytkowej w rozumieniu
art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. w zw. z art. 3 pkt 1 lit. b Prawa budowlanego.”;
2) wyrok NSA z dnia 25 listopada 2010 r. (II FSK 1382/09), w którym
wyjaśniono, że „Urządzenia techniczne służące bezpośrednio wytwarzaniu
energii elektrycznej, takie jak generator (turbina), wirnik ze skrzydłami,
skrzynia biegów, komputer sterujący, transformator, rozdzielnia energetyczna,
instalacja alarmowa zdalnego sterowania nie mogą być przedmiotem
opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Dlatego podatkiem od
nieruchomości nie podlegają elementy techniczne, o których mowa, służące
bezpośrednio wytwarzaniu energii elektrycznej. […] Podstawą opodatkowania
elektrowni wiatrowych jest wartość budowli czyli wszystkich elementów obiektu
budowlanego oraz urządzeń części budowlanych urządzeń technicznych
elektrowni wiatrowych, urządzeń budowlanych oraz fundamentów pod
urządzeniami, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową. Nie są natomiast nimi opodatkowane w
świetle przepisów art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. w związku z art. 3 pkt 3 i pkt 9 p.b.
same urządzenia służące wytwarzaniu energii elektrycznej.”;
3) wyrok NSA z dnia 2 grudnia 2011 r. (II FSK 1658/10), w którym Sąd uznał, że
„Podstawą opodatkowania elektrowni wiatrowych jest wartość budowli, czyli
wszystkich elementów obiektu budowlanego oraz części budowlanych urządzeń
technicznych elektrowni wiatrowych, urządzeń budowlanych oraz fundamentów
pod urządzeniami, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową. Nie są natomiast nimi opodatkowane w
świetle przepisów art. 1a ust 1 pkt 2 u.p.o.l. w związku z art. 3 pkt 3 i pkt 9 p.b.
same urządzenia służące wytwarzaniu energii elektrycznej.”.
Strona 6 z 10

W ślad za uzasadnieniem wyroku NSA z dnia 2 grudnia 2011 r. (II FSK 1658/10)
należy podkreślić, że „[…] elektrownie wiatrowe nie są budowlami w rozumieniu art.
1a ust. 1 pkt 2 ustawy podatkowej w związku z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego.
Elektrownie wiatrowe nie tylko nie są wymienione w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego,
lecz pozbawione są cech zbliżonych do budowli wymienionych w tym przepisie. W
związku tym nie mogą być one uznane za budowle. Takie urządzenia jak generator,
rotor z gondolą, wirnik, generator, skrzynia biegów, komputer sterujący,
transformator, rozdzielnia energetyczna, instalacja alarmowa zdalnego sterowania,
nie są częściami budowlanymi urządzeń technicznych elektrowni wiatrowych. Są
odrębnymi pod względem technicznym częściami przedmiotów składających się na
całość użytkową w zakresie urządzeń wytwórczych energii elektrycznej, a nie budowli.
Elektrownia wiatrowa nie jest również urządzeniem budowlanym w rozumieniu art. 3
pkt 9 Prawa budowlanego. W zakres pojęcia budowli nie wchodzą bowiem urządzenia
techniczne, które się w nim znajdują, a obowiązek podatkowy w podatku od
nieruchomości obejmuje elementy budowlane urządzeń technicznych elektrowni
wiatrowych. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają te urządzenia
techniczne, które zgodnie z art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego są urządzeniami
budowlanymi stanowiącymi integralną część budowli, a więc całość technicznoużytkową elektrowni wiatrowej, zapewniając możliwość użytkowania obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zgodnie z treścią art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy podatkowej użyte w niej określenia takie
jak budowla oznaczają obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa
budowlanego, nie będący jednak budynkiem lub obiektem małej architektury. Ponadto
budowlami w świetle tego przepisu są także urządzenia budowlane w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają
możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.
Natomiast w myśl art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, do którego odsyła art. 1a ust. 1 pkt
2 ustawy podatkowej, ilekroć mowa jest w tej ustawie o budowli, należy przez to
rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący jednak budynkiem lub obiektem małej
architektury, a także części budowlane urządzeń technicznych, w tym między innymi
elektrowni wiatrowych oraz fundamenty pod maszty, wieże, słupy stalowe i urządzenia,
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na
całość użytkową. Z kolei urządzeniami budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 9 Prawa
budowlanego, do którego także odsyła art. 1a pkt 2 ustawy podatkowej, są urządzenia
techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania
tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w
tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki. Budowlami opodatkowanymi podatkiem od
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nieruchomości są więc, zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy podatkowej w związku z
art. 3 pkt 3 i pkt 9 Prawa budowlanego, obiekty budowlane oraz części budowlane
urządzeń technicznych oraz fundamenty pod urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową, a także
urządzenia budowlane.
Jednocześnie, zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. b ustawy Prawo budowlane, ilekroć mowa jest
o obiekcie budowlanym, należy przez to rozumieć budowlę stanowiącą całość
techniczno-użytkową wraz z częściami budowlanymi urządzeń technicznych, na
przykład instalacjami i urządzeniami budowlanymi.
Mając na uwadze treść przytoczonych przepisów należy stwierdzić, iż elektrownie
wiatrowe nie są budowlami w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy podatkowej w
związku z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego. Po pierwsze, nie zostały one w sposób
wyraźny wymienione w tym przepisie. Przepis ten do budowli zalicza bowiem lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 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 czy pomniki. Jak z powyższego wynika, elektrownie
wiatrowe nie tylko nie są wymienione w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, lecz
pozbawione są cech zbliżonych do budowli wymienionych w tym przepisie. W związku
tym nie mogą być one uznane za budowle.
Po drugie, przepis art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego wskazuje, że urządzenie techniczne
stanowi budowlę tylko wówczas, gdy jest urządzeniem wolno stojącym. Natomiast
siłownia (elektrownia) wiatrowa jako całość nie stanowi budowli. Ustawodawca
rozróżnia bowiem części budowlane urządzeń technicznych od samych urządzeń,
uznając za budowlę jedynie pierwsze z nich.
Po trzecie, takie urządzenia, jak generator, rotor z gondolą, wirnik, generator,
skrzynia biegów, komputer sterujący, transformator, rozdzielnia energetyczna,
instalacja alarmowa zdalnego sterowania, nie są częściami budowlanymi urządzeń
technicznych elektrowni wiatrowych. Są odrębnymi pod względem technicznym
częściami przedmiotów składających się na całość użytkową w zakresie urządzeń
wytwórczych energii elektrycznej, a nie budowli. Urządzenia te bez uszczerbku dla
budowli można wymieniać na inne, zamieniać, zmieniać ich parametry techniczne,
wymontowywać i zastępować innymi urządzeniami prądotwórczymi bez zmiany całości
użytkowej budowli, która pozostaje ta sama.
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Po czwarte, elektrownia wiatrowa nie jest również urządzeniem budowlanym w
rozumieniu art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego. W zakres pojęcia budowli nie wchodzą
bowiem urządzenia techniczne, które się w nim znajdują. Nie są one budowlą, gdyż nie
są związane z obiektem budowlanym zapewniającym możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie można ich bowiem porównać do przyłączy,
przejazdów, ogrodzenia lub innych urządzeń budowlanych wymienionych w tym
przepisie. Nie są więc urządzeniami budowlanymi elementy techniczne służące
bezpośrednio wytwarzaniu energii elektrycznej, takie jak zespoły wiatrowe, czyli
generator (turbina), rotor z gondolą, wirnik, skrzynia biegów, a także komputer
sterujący, transformator, rozdzielnia energetyczna czy instalacja alarmowa zdalnego
sterowania. Jak z powyższego wynika, elektrownie wiatrowe umieszczone na wieży lub
maszcie, bądź stalowym słupie wspartym na fundamencie i powiązane z innymi
częściami budowlanymi urządzeń technicznych oraz urządzeniami budowlanymi nie
mają nic wspólnego z zapewnieniem możliwości użytkowania tego rodzaju budowli
zgodnie z przeznaczeniem. W istocie to elektrownie wiatrowe są głównym
urządzeniem, w którym dla prawidłowego funkcjonowania niezbędna jest odpowiednia
konstrukcja wieży, masztu, słupa stalowego i innych obiektów budowlanych, a także
części budowlanych urządzeń technicznych i urządzeń budowlanych. Wieża, maszt, czy
słup stalowy jest jednym z elementów potrzebnych do wytwarzania energii elektrycznej
za pomocą elektrowni wiatrowych i ich turbin, lecz podobnie jak inne budowle nie
pełni w tym urządzeniu roli zasadniczej. Z tego też powodu pozostałe budowle
stanowiące wyposażenie techniczne bądź technologiczne elektrowni, a więc będące w
istocie rzeczy urządzeniami pomocniczymi w procesie wytwarzania energii
elektrycznej nie można uznać za ich część składową. Do budowli nie należą zatem
urządzenia służące wytwarzaniu energii elektrycznej. W związku z tym urządzenia
techniczne służące bezpośrednio wytwarzaniu energii elektrycznej, takie jak generator
(turbina), wirnik ze skrzydłami, skrzynia biegów, komputer sterujący, transformator,
rozdzielnia energetyczna, instalacja alarmowa zdalnego sterowania nie mogą być
przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Dlatego podatkiem od
nieruchomości nie podlegają elementy techniczne, o których mowa, służące
bezpośrednio wytwarzaniu energii elektrycznej.
W świetle art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy podatkowej w związku z art. 3 pkt 3 i pkt 9 Prawa
budowlanego w odniesieniu do elektrowni wiatrowych budowlę w rozumieniu art. 3
pkt 3 stanowią jedynie obiekty budowlane i części budowlane urządzeń technicznych,
to jest fundamenty, maszty, wieże, słupy przyłącza, jak pozostałe elementy części
budowlanych urządzeń technicznych elektrowni wiatrowych. W związku z tym należy
uznać, iż obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości obejmuje elementy
budowlane urządzeń technicznych elektrowni wiatrowych.”
Strona 9 z 10

