
PREZYDENT 
MIASTA RZESZOWA 

FN-W.3120.6.1.20 17 Rzesz6w, 16.10.2017 r. 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

Na podstawie art. 14j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa 
(Oz. U. z 2017 r., poz. 201 z p6zniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Rzeszowa 
stwierdza, ze stanowisko przedstawione we wniosku z 1107.2017 r. (data wpfywu 
17.07.2017r.) -z: siedzibq 

repr~LelllowaneJ przez pemomocnlka og61nego 
.a, U V'lyaanie interpretacji przepis6w prawa podatkowego 

dotyczqcycn ZWOlnienla z podatku od nieruchomosci, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. (t. j. Oz. U. z 2017 r. poz. 1785; zwanej dalej : u.p.o.l.) 
bocznicy kolejowej i ca+ych dziatek ewidencyjnych, na kt6rych faktycznie znajduje siE;! 
elementy infrastruktury kolejowej - jest prawidtowe. 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 14j § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej 
wtasciwosci interpretacje indywidualne wydaje w6jt, burmistrz (prezydent miasta), 
starosta lub marszatek wojew6dztwa. 

W dniu 17.10.2017 r. 

Ka ZfOZYfd wniosek 0 wydanie pisemnej interpretacji, 
fJl LttJi>:luVV flraWa fJUUdlKowego. 

W zwiqzku z watoliwosciami Prezydenta Miasta Rzeszowa co do umocowania 
Pana - - -_. . . ! oetnomocnika og6lnego, wezwat on WnioskodawcE;! 
pismem . z 20.07.2017 r. do przedtozenia dokumentu 
potwierdzajqcego petnomocnictwo. I-'I~mo zostato dorE;!czone 7.08.2017 r., natomiast 
Wnioskodawca pismem z 11 .08.2017 r. potwierdzH prawidtowosc umocowania i przestat 
kopiE;! zgtoszonego petnomocnictwa . Tym samym zosta+y spetnione wszystkie wymogi 
formalne wniosku . 
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W przedmiotowym wniosku zostaJ przedstawiony nastE1PujC\cy stan faktyczny: 
Wnioskodawca w ramach prowadzi dziatalnosc w zakresie wytwarzania 
ciepta, wytwarzania elektrycznej, przesYfania i dystrybucji ciepfa. 
wytwarzania energii i ciepta w wysokosprawnej kogeneracji 
jest w dwoch jednostkach wytworczych pracuj~cych w oparciu 0 paliwo a 
dodatkowo w koUach wt;lglowych. Dostawy wt;lgla na produkcjt;l ciepta dokonywane 
transportem kolejowym. 

Spotka jest bocznicy kolejowej .. , odgatt;lziaj~cej sit;l w stacji toru 
stacyjnego nr zwyczajnym nr 9 w km 1 1 linii kolejowej nr 91 - (granica 
panstwa). Za (styk szyn iglic~) 

rozjazdu nr 9 w Strazow. Dojazd do .. ze stacji odbywa sit;l torem nr 100 
rozpoczynaj~cym od pocz~tku rozjazdu nr 9 w i konczy na nr 
na terenie bocznicy. Bocznict;l kolejow~ Spotki linie kolejowe tj. 
o szerokosci torow 1435 mm, ktore nie wykorzystywane do przewozu 

Wnioskodawca jako uzytkownik bocznicy kolejowej posiada swiadectwo 
bezpieczenstwa wydane przez Transportu Kolejowego. Swiadectwo 
bezpieczenstwa dokumentem potwierdzaj~cym zdolnosc bezpiecznego 
prowadzenia kolejowego i wykonywania przewozow kolejowych na bocznicy. 
Spotka rowniez swiadectwa ia do eksploatacji pojazdow 
kolejowych oraz budowli przeznaczonej prowadzenia ruchu kolejowego. Dodatkowo 
w celu i organizacji prowadzenia ruchu kolejowego na 
bocznicy opracowano Regulamin Pracy Kolejowej ... regulamin 
zostat uzgodniony z 

Bocznica kolejowa ... jest udostt;lpniana przewoznikom kolejowym w podstawiania 
skfadow z wt;lglem na tory zdawczo-odbiorcze bocznicy oraz obsfugi dostaw zboza dla 

niepowi~zanego ze Spofk~ podmiotu gospodarczego, ktorego bocznica 
kolejowa sit;l od bocznicy Mianowicie, boczn kolejowa odgaft;lzia 

toru nr rozjazdem nr 4 w km bocznicy Spotki. 

Z uwagi na brak bezposred s~siaduj~cej kolejowej z lini~ 

kolejow~, wykorzystania kolejowej ..., podmiot gospodarczy bt;ld~cy 

wtascicielem bocznicy miatby mozliwosci prowadzenia dziatalnosci 
gospodarczej w oparciu 0 transport kolejowy. Z Spotka 
zakwalifikowanie bocznicy kolejowej .. jako bocznicy ogolnodostt;lpnej. 

bocznica kolejowa ... udostt;lpniana jest licencjonowanemu przewoznikowi 
wchodz~cemu w grupy, wykonuj~cemu ruch poci~gow po torach 

dla Spotki oraz dla uzytkownika bocznicy Dodatkowo Spotka ma 
organizacji ruchu kolejowego na bocznicy .. oraz eksploatacjt;l 

infrastruktury kolejowej, w na bocznicy kolejowej, 
z obowi~zuj~cymi inny podmiot (nieposiadaj~cy 

na wykonywanie kolejowych na swiadczenie 
trakcyjnej) uSfugowo wykonuje manewry na bocznicy 
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podatkowego, a co za tym 
kolejowCl Sporki 

mm, zwolnienie przedmiotowych 

przepisami. Jed inny podmiot (nieposiadajClcy na wykonywanie 
przewozow kolejowych ani licencji na swiadczenie uSfugi trakcyjnej) USfUgOWO wykonuje 
manewry na bocznicy kolejowej 

Bocznica kolejowa W Jest potozona na dziatkach ewidencyjnych, 
z czego jedna z nich w gruntow i budynkow oznaczona jest jako Tk i w catosci 
zajE?ta przez elementy infrastruktury kolejowej. dziafki ewidencyjne, na 
ktorych infrastruktury kolejowej w ewidencji gruntow i budynkow 

oznaczone jako dr, Bp, Rilla. W przypadku tych dziaiek grunty zajE?te 
bezposrednio przez infrastruktury kolejowej zajmujCl od kilku do kilkunastu 
procent catej powierzchni dziatki ewidencyjnej. Niektore z niezajE?tych w catosci 
przez elementy infrastruktury kolejowej mogCl bye rowniez inne budynki lub 
budowle niezwiClzane z infrastrukturCl kolejowCl. 

Spotka zamierza wykorzystywae bocznice kolejowCl w opisany sposob takze 
w przysztosci. 

W zwi¢\zku z powyzszym, nastE1puj¢\Ce pytanie: 

z przedstawionymW 
 opisem stanu faktycznego, Wnioskodawca 

zwraca z pytaniem: 

1) bocznica kolejowa V, stanowiClca infrastruktu 
udostE?pniana licencjonowanym przewoznikom kolejowym, 
1 stycznia 2017 roku zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od 
z przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l.? 

2) Czy zwolnienie w podatku 
obejmuje cate dziatki 

z przepisu art. 7 
na ktorych faktycznie 

infrastruktury kolejowej? 

Wnioskodawcy: 
z nowym brzmieniem 1 pkt 1 u.p,o.l., obowiClzujClcym od 1 

7 roku, zwalnia si£? podatku nieruchomosci.:z.:....::=..u....:=::..L..:...:..:...:.:....;:...=:..:=~..;.. 
w sklad infrastruktury ko/eiowei w rozumieniu przepisDw 0 transporcie 

kolejowym, ktora: 

.. wykorzystywana do przewozu 

.. tworzy linie kolejowe 0 szerokosci wi£?kszej nit 1435 mm. 

Zwolnienia podatkowe stanowiCl wyjCltek od zal5aCIV rownosci i powszechnosci 
bye interpretowane Z uwagi 

kolejowe 0 standardowej 
z podatku od nieruchomosci na 

7 ust. 1 pkt 1 u. I. mozliwe po fClcznym iu 
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muszq stanowi6 elementy wchodzqce w sktad 
infrastruktury kolejowej zgodnie z z dnia 28 marca 2003 roku 0 

transporcie kolejowym U. z 2016 r. 1 dale]: UTK), 
b) 	 infrastruktura kolejowa udostE?pniana przewoznikom kolejowym lub stuzy do 

przewozu os6b. 

a) grunty, budynki i 

W celu przedmiotowego zwolnienia nalezy w pierwszej 
kolejnosci okresli6 elementy wchodzqce w infrastruktury kolejowej na podstawie 
UTK. z przepisem 4 pkt 1 UTK infrastrukturE? kolejowq 
rozumie6 elementy okreslone w za+qczniku nr 1 ustawy. 

nr 1 do UTK w sktad infrastruktury kolejowej 
pod warunkiem ze tworzq linii kolejowej, 

kolejowej, lub przeznaczone do zarzqdzania nimi, 
obs+ugi przewozu os6b lub lub utrzymania: 

1) tory kolejowe, w tym rozjazdy i tor6w, IVU."-(;4 ....,\J 

nice, 
w 

szyny ztobkowe, kierownice, odbojnice, 

krzyzownice i elementy rozjazd6w, podk+ady kolejowe i przytwierdzenia, 

drobne elementy nawierzchni kolejowej, podsypka w tym i piasek; 

obrotnice i 


ich 

3) 	 podtorze, w nasypy przekopy, systemy kanat6w i row6w 
odwadniajqcych, rowy murowane, oSfonowe, roslinnos6 posadzona w 
ochrony skarp; 

4) 	 obiekty inzynieryjne: mosty, wiadukty, przepusty i konstrukcje 

tunele, przejscia nad i pod torami, mury oporowe i umocnienia skarp; 

nastawnie, sterowania ruchem kolejowym, w tym 


, sygnalizacyjne i {qcznosciowe na ku, w stacjach i 
rozrzqdowych, do wytwarzania, przetwarzania i dystrybucji 
prqdu elektrycznego do cel6w i fqcznosci; budynki, w kt6rych takie 
urzqdzenia lub instalacje znajdujq; urzqdzenia kontroli 
bezpiecznej pociqg6w i wykrywania stan6w awaryjnych w 
taborze; hamu torowe; ia do ogrzewan rozjazd6w; 

6} perony wraz z infrastrukturq umozliwiajqcq dotarcie do nich pasazerom, pieszo 
pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego; 

7} 

8) 

9) przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia w poziom szyn, w tym urzqdzenia i 
systemy zapewnieniu bezpieczeristwa ruchu drogowego i pieszego; 

10) systemy oswietleniowe do ruchu kolejowego i bezpieczeristwa; 
11) urzqdzenia przetwarzania i energii elektrycznej na potrzeby zasilania 

trakcyj podstacje, kable podstacjami i przewodami 
jezdnymi, trakcyjna wraz z konstrukcjami wsporczymi, szyna z 
konstrukcjami wsporczymi; 

12) grunty, oznaczone jako dziatki ewidencyine, na kt6rych zl1ajdujq elementy 
wymienione w pkt 1-11. 
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Natomiast zgodnie z 
nastE?pujqce 

==.:...::.:.::::...z..~=~::::..l lub 

rampy w tym w towarowych, wraz z drogami dowozu i 
odwozu towar6w do dr6g 
drogi technologiczne i wzdtuz tor6w, mury ZYWOPfOty, 
ogrodzenia, pasy przeciwpozarowe, zasfony 



Podkreslenia wymaga fakt, iz nowy zakres zwolnienia z podatku od nieruchomosci 
infrastruktury kolejowej oraz nowe brzmienie definicji ustawowej infrastruktury kolejowej 
zostafy wprowadzone ustawq z dnia 16 listopada 2016 r. 0 zmianie ustawy 0 transporcie 
kolejowym oraz niekt6rych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1923; dalej : ustawa 
zmieniajqca UTK). Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy zmieniajqcej UTK w wyniku 

przedmiotowej zmiany dostosowano brzmienie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.1. do 
zmiany znaczenia poj~e stosowanych w UTK. Ponadto zaproponowana zmiana miata 
na celu dostosowanie przedmiotowego zwolnienia do zwolnienia dotyczqcego 
transportu lotniczego, poprzez obj~cie zwolnieniem r6wniez budynk6w, np. nastawni 
kolejowych . 

Dodatkowo nalezy r6wniez wskazae, ze celem regulacji wprowadzonych za pomocq 
ustawy zmieniajqcej UTK by to dostosowanie krajowych norm prawnych w zakresie 
transportu kolejowego do zmiany prawa Unii Europejskiej wprowadzonej 
postanowieniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 
listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego 
(Oz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 32). 

Natomiast bocznica kolejowa definiowana jest w przepisie art. 4 pkt 10 UTK, zgodnie z 
kt6rym , przez bocznic~ kolejowq nalezy rozumiee wyznaczonq przez zarzqdc~ 

infrastruktury drog~ kolejowq, potqczonq bezposrednio lub posrednio z liniq kolejowq, 
stuzqca do wykonywania czynnosci tadunkowych, utrzymaniowych lub postoju 
pojazd6w kolejowych albo przemieszczania i wtqczania pojazd6w kolejowych do ruchu 
po sieci kolejowej. 

Na podstawie powyzszego nalezy stwierdzie, iz bocznica kolejowa Sp6tki 
z uwagi na potqczenie z liniq kolejowq oraz spos6b wykorzystywania stanowl oocznlc~ 
kolejowq na gruncie UTK, a w konsekwencji, z uwagi na regulacje wprowadzone ustawq 
zmieniajqcq UTK, stanowiq obecnie r6wniez infrastruktur~ kolejowq (w stanie prawnym 
do dnia 31 grudnia 2016 r. bocznice kolejowe nie stanowity infrastruktury kolejowej) . 
Tym samym zostata spetniona pierwsza przestanka dla obj~cia bocznicy kolejowej 
Sp6tki zwolnieniem, 0 kt6rym mowa w przepisie art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.1. 

* 

W ramach kolejnej przestanki "udostf?pniana przewoinikom ko/ejowym", w opinii Sp6tki, 
nowe brzmienie zwolnienia w zakresie poj~cia "udostf?pniania" powinno bye 
interpretowane jako odnoszqce si~ do czynnosci faktycznej . Nalezy bowiem zderzye ze 
sobq obecnie i poprzednio obowiqzujqcq regulacj~ w tym zakresie, mianowicie: 

• ,jest obowiqzany do jej udostf?pniania" (poprzedni stan prawny), 
• ,jest udostf?pniana" (aktualny stan prawny) . 

W konsekwencji nalezy stwierdzie, iz zamiarem ustawodawcy byta zmiana zakresu 
tegoz warunku zwolnienia dla infrastruktury. Biorqc pod uwag~ dotychczasowy spos6b 
wyktadni zakresu zwolnienia nalezy dojse do konkluzji , iz obecnie faktyczne 
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udost~pnienie infrastruktury, wypetniajqce warunki zwolnienia, nalezy rozumiec jako 
umozliwienie innemu podmiotowi wja: 1u/przejazdu przez bocznic~ kolejowq. Sp6tka 
obecnie udost~pnia bocznic~ kolejowq v: 

1) licencjonowanym przewoznikom KoleJowYII' w celu realizacji potrzeb Sp6tki 
oraz 
2) licencjonowanym przewoznikom kolejowym w celu realizacji potrzeb 

uzytkownika sqsiadujqcej bocznicy kolejowej, nieposiadajqcej bezposredniego 
potqczenia z liniq kolejowq. 

Z uwagi na powyzsze Sp6tka rozwaza zakwalifikowanie bocznicy kolejowe 
Rzesz6w jako bocznicy og6Inodost~pnej. 

Dodatkowo udost~pnienie infrastruktury w kazdym przypadku musi nastqpic na rzecz 
przewoznik6w kolejowych, czyli, zgodnie z definicjq zawartq wart. 4 pkt 9 UTK, na rzecz 
przedsi~biorc6w uprawnionych na podstawie licencji do wykonywania przewoz6w 
kolejowych lub swiadczenia ustugi trakcyjnej. 

Oirr-:lf' nf"'ld uwag~ powyzsze Sp6tka stoi na stanowisku, iz bocznica kolejowc. 
jest udost~pniana podmiotom zewn~trznym licencjonowarIYI" 

przewoznikom, dokonujqcym ruchu kolejowego po infrastrukturze bocznicowej Sp6tki w 
celu zaspokojenia potrzeb Sp6tki oraz w celu obstugi sqsiadujqcej bocznicy kolejowej . 
Tym samym nalezy stwierdzic, iz bocznica kolejowa Sp6tki wypetnia r6wniez drugq 
przestank~ dla obj~cia zwolnieniem w podatku od nieruchomosci z przepisu art. 7 ust. 
1 pkt 1 u.p.o.l.- udost~pniana przewoznikom kolejowym. 

Ad 2. 

W obecnym stanie prawnym opr6cz budowli obj~te zwolnieniem z przepisu art. 7 ust. 1 
pkt 1 u.p.o.1. mogq zostac r6wniez budynki oraz grunty wchodzqce w sktad infrastruktury 
kolejowej. Przy czym w zakresie grunt6w, kt6re miatyby podlegac przedmiotowemu 
zwolnieniu ustawodawca nie odni6st si~ do sposobu kwalifikacji grunt6w wewidencji 
grunt6w i budynk6w. Z tego wzgl~du, w ocenie Sp6tki, w zakresie grunt6w, 
wchodzqcych w sktad infrastruktury kolejowej, nalezy odniesc si~ do definicji 
infrastruktury kolejowej z UTK. Zgodnie z pkt 12 zatqcznika nr 1 do UTK w sktad 
infrastruktury kolejowej wchodzq grunty, oznaczone jako dziatki ewidencyjne, na 
kt6rych znajdujq si~ elementy wymienione w pkt 1-11. 

Nalezy r6wniez zwr6cic uwag~, iz z przepisu art. 7 ust. 1 u.p.o.1. wykreslono zapis, iz 
zwolniona jest tylko ta cz~sc grunt6w, kt6ra jest faktycznie zaj~ta przez elementy 
infrastruktury kolejowej. 

Na podstawie powyzszego nalezy stwierdzic, iz gruntami wchodzqcymi w sktad 
infrastruktury kolejowej Sq grunty, okreslone jako dziatki ewidencyjne, na kt6rych 
znajdujq si~ elementy wskazane wpkt 1-11 zatqcznika nr 1. W konsekwencji przez 
infrastruktur~ kolejowq nalezy rozumiec catq dziatk~ ewidencyjnq, na kt6rej znajdujq si~ 
elementy infrastruktury kolejowej, bez wzgl~du na spos6b jej zaklasyfikowania 
w ewidencji. 
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W opinii Sp6rki przy wykfadni grunt6w w skfad infrastruktury kolejowej 
nalezy jf?zykowq wykfadnie pkt 12 nr 1 UTK, a zwolnieniu na 
podstawie 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. bf?dzie cafa dziatka ewidencyjna, na 
znajdujq budowle i budynki infrastruktury kolejowej, a tylko CZf?SC 
faktycznie zajf?ta pod infrastrukturf? kolejowq. Przy czym dziatkf? ewidencyjnq 
rozumiec zgodnie z definicja zawartq w § 9 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 1 roku w ewidencji grunt6w i 
budynk6w (Dz.U. z 2016 r. 1034), z kt6rq ewidencyjnq stanowi 
ciqgly gruntu, w gran/cach ObH=;bu, pod 
prawnym, wydzie/ony z otoczenia za pomocq linN granicznych. 

powyzszego przemawia r6wniez fakt, iz w takim przypadku zwolnienie 
z nieruchomosci infrastruktury kolejowej w grunt6w, z uwagi na 
oraz podstawy nowego zwolnienia, dziatatoby na tozsamych 
zasadach jak zwolnienie z opraty rocznej z uzytkowania wieczystego z 
art. 8 UTK, zgodnie z kt6rym grunty pod infrastrukturf? kolejowq Sq 
optat z tytutu uzytkowania wieczystego. Zasadnosc objf?cia zwolnieniem z 

z tytutu uzytkowania wieczystego cafej dziatki ewidencyjnej przez 
infrastruktury kolejowej nie budzHa wqtpliwosci sqd6w powszechnych. 

Przykfadowo SO w w wyroku z dnia 10 grudnia 14 roku, sygn. II C 115/12 
iz grunty pod infrastrukturf/ kolejowq, kt6re stosownie do 8 ustawy 

zwo/nione Sq od oplat z tytulu uiytkowania wieczystego, uznac tylko na 
kt6rych usytuowana jest linia ko/ejowa (tj. droga ko/ejowa poczqtek i wraz 
z przyleg/ym pasem gruntu zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy) 0 przeznaczeniu wskazanym 

4 pkt 1 ustawy (tj. przeznaczone do obs/ugi przewozu os6b i rzeczy), p%ione 
ko/ejowym (powierzchnia gruntu okreslona dzialkami ewidencyjnymi, na 

znajduje ko/ejowa - zgodnie z art. 4 pkt Tak wif/c jeieli na 
geodezyjnie wyodrf/bnionej kaidej z obu dzialek ko/ejowy zostal zakreslony 
gran/cami ewidencyjnymi poszczeg6/nych dzialek - z definicjq 4 pkt 8) 
usytuowana jest linia kolejowa przeznaczona do obslugi os6b lub rzeczy to dzialkq 

stanowila - zgodnie z art. 8 ustawy 0 transporcie ko/ejowym - grunt zajf/ty pod 
infrastrukturf/ kolejowq a zatem zwolniona od oplat z tytulu uiytkowania 
wieczystego. 

Sp6tka stoi na stanowisku, iz kwestia zostac w analogiczny 
spos6b rozstrzygnif?ta na gruncie podatku od nieruchomosci, mianowicie w przypadku 
posadowienia na dziatce element6w infrastruktury kolejowej zwolnieniu powinna 
podlegac cafa ewidencyjna. W ten spos6b system zwolnien d infrastruktury 
kolejowej jednolitq, sp6jnq cafose, przejrzystq d podmiot6w 
gospodarczych wykorzystujqcych kolejowy w dziafalnosci gospodarczej, co w 
dalszej kolej pozwolifOby na tego transportu oraz ograniczenie 
transportu drogowego w ramach dziatalnosci w szczeg61nosci 
materiat6w cif?zkich. 

7 




W ocenie Prezydenta Miasta Rzeszowa: 

W swietle obowiC\zujC\cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy 
dotyczC\ce zwolnienia z podatku od nieruchomosci, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 
1 u.p.o.1. bocznicy kolejowej i cafych dziafek ewidencyjnych, na ktorych 
faktycznie znajduje si~ elementy infrastruktury kolejowej - jest prawidfowe. 

Zgodnie z art. 14c § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja 
indywidualna zawiera wyczerpujqcy opis przedstawionego we wniosku stanu 
faktycznego lub zdarzenia przysztego oraz ocen~ stanowiska wnioskodawcy wraz z 
uzasadnieniem prawnym tej oceny. Mozna odstapic od uzasadnienia prawnego, jezeli 
stanowisko wnioskodawcy jest prawidtowe w petnym zakresie. 

Na tie przedstawionego stanu faktycznego Prezydent Miasta Rzeszowa 
stwierdza, ze stanowisko Wnioskodawcy jest w pelnym zakresie prawidfowe. 

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawc~ i stanu 
prawnego obowiqzujqcego w dniu wydania interpretacji. 

POUCZENIE 

Stronie przystuguje prawo wniesienia skargi na interpretacj~ z powodu jej 
niezgodnosci z prawem. Skarg~ wnosi si~ do Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego 
w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, 35 - 016 Rzesz6w, w terminie 30 dni od dnia 
dor~czenia niniejszej interpretacji (art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 
o post~powaniu przed sqdami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z p6zn. 
zm). 

Skarg~ do WSA wnosi si~ w dw6ch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy), za 
posrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa (art. 54 § 1 ww. ustawy) . 
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