
PREZYDENT 
MIASTA RZESZOWA 

FN-W.3120.6.2.2017 Rzesz6w, 20.11.2017 r. 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

Na podstawie art. 14j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa 
(Oz. U. z 2017 r., poz. 201 z p6zn. zm.) Prezydent Miasta Rzeszowa stwierdza, i:e 
stanowisko przedstawione we wnioc::.llII 7 rlnia 29.05.2014 r. (data woh;wu 
1? OR ?014 r I 

L 

o wyaarJle interpretacjl przepis6w prawa poaatKowego, lJ . LdSlu::;\Jwama art. 

3 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych ( Oz. U. 
z 2017 r. poz. 1785 zwanej dalej: upol), w brzmieniu obowiqzujqcym do 31.12.2015 r. 
jest: 
- odnosnie 1- ego zdarzenia przyszlego - prawidtowe, 
- odnosnie 2-ego zdarzenia przyszlego - prawidlowe. 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 14j § 1 i § 2a ww. ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie 
do swojej wlasciwosci interpretacje indywidualne wydaje w6jt, burmistrz (prezydent 
miasta), starosta lub marszatek wojew6dztwa. 
W6jt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszalek wojew6dztwa zmienia 
wydanq przez ten organ interpretacj~ indywidualnq, uchyla jq i stwierdza jej 
wygasni~cie oraz zmienia lub uchyla postanowienie, 0 kt6rym mowa wart. 14b § 5a . 
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_ ).0. wnioskiem z 29.05 .2014 r. zwr6cHa si~ do Prezydenta 
Miasta Rzeszowa 0 wydanie pisemnej interpretacji przepis6w prawa podatkowego 
w sprawie zastosowania art. 3 ust. 5 upol. 
Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 4.08.2014 r. wydal interpretacj~ indywidualnq 
(znak: FN-W.3120.6.2.2014) w kt6rej uznal ze stanowisko Wnioskodawcy odnosnie 
pierwszego zdarzenia przyszlego jest nieprawidlowe, natomiast odnosnie drugiego 
zdarzenia przyszlego jest w cz~sci nieprawidlowe, prawidlowe w cz~sci dotyczqcej 
lokalu jako odr~bnego przedmiotu opodatkowania. 
Wyrokiem z 2.02.2015 r., sygn. akt! SA/P7.. 1074/14, Wojewndzki Sad Administracyjny 
w Rzeszowie, oddalil skarg~ 'J na 
indywidualnq interpretacj~ Prezydema ""Iasta Kzeszowa z 4.l.JO.LU14 r. w przedmiocie 
podatku od nieruchomosci. 
Z kolei Wyrokiem z 20.07.2017 r., sygn. akt "FSK 1731/15, Naczelny Sqd 
Administracyjny uchylH zaskarzony wyrok w calosci jednoczesnie uchylajqc 
interpretacj~ indywidualnq Prezydenta Miasta Rzeszowa (znak: FN-W.3120.6.2.2014) 
z 4.08.2014 r. 

W przedmiotowym wniosku zostaly przedstawione nast~pujC\ce zdarzenie 
przyszte: 
Sp6lka jest wlascicielem nieruchomosci gruntowej, zabudowanej polozonej na 
obszarze gminy Miasto Rzesz6w. Przedmiotowe nieruchomosci sk+adajq si~ 

z kilkunastu dzialek ewidencyjnych uj~tych w jednej ksi~dze wieczystej . Na tej 
nieruchomosci posadowiony jest jeden budynek. 
Sp6lka rozwaia ustanowienie odr~bnej wlasnosci dw6ch (Iub wi~cej lokali 
w budynkach posadowionych na tej nieruchomosci. Sp6lka rozwaza r6wniez 
przeniesienie u+amkowej cz~sci prawa wlasnosci jednego (Iub wi~cej) z tych lokali na 
rzecz przedmiotu trzeciego (nabywca). W wyniku tych dzialari, Wnioskodawca oraz 
nabywca stanie si~ z mocy prawa wlascicielem (wsp6lwlascicielem) w odpowiednich 
cz~sciach ulamkowych powierzchni wsp61nych budynku znajdujqcego si~ na tej 
nieruchomosci oraz uzytkownikiem wieczystym powierzchni gruntu . 

W zwiC\zku z powyzszym, zadano nast~pujC\ce pytania: 
1. Czy w przypadku, gdy na nieruchomosci posadowiony jest jeden budynek 

i w tym budynku ustanowiona zostanie odr~bna wlasnosc co najmniej dw6ch lokali , to 
podatek od nieruchomosci od cz~sci budynku stanowiqcych wsp6Mtlasnosc (cz~sci 
wsp6lnych) oraz od gruntu powinien zostac ustalony wed+ug proporcji w jakiej 
powierzchnia uzytkowa lokali stanowiqcych odr~bne nieruchomosci (b~dqce 
wtasnosciq Wnioskodawcy) pozostawac b~dzie do calkowitej powierzchni uzytkowej 
budynk6w, a w konsekwencji - zgodnie z art. 3 ust. 5 upol - podstaw~ opodatkowania 
w podatku od nieruchomosci powinna stanowic lqczna powierzchnia uzytkowa lokali 
wyodr~bnionych b~dqcych wlasnosciq Wnioskodawcy oraz udzia+ w cz~sciach 
wsp61nych budynku i w powierzchni gruntu obliczony przy zastosowaniu powyzszej 
proporcji? 

2. Czy powyzsze zasady ustalania podstawy opodatkowania w podatku od 
nieruchomosci znajdq r6wniez zastosowanie w przypadku, gdy wlasnosc jednego 
z odr~bnych lokali lub w jednym z lokali zostanie przeniesiony udziat w nieruchomosci 
na podmiot trzeci (nabywc~)? 
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Zdaniem Wnioskodawcy: 

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku, gdy na nieruchomosci posadowiony 
budynek i w tym budynku ustanowiona odrE?bna wtasnosc co najmniej 

dw6ch lokali, to podatek od nieruchomosci od budynk6w stanowiqcych 
wsp6twtasnosc (czE?sci wsp6lnych) oraz od gruntu powinien zostac ustalony wedfug 
proporcji w powierzchnia uzytkowa wszystkich lokali stanowiqcych odrE?bnq 
nieruchomosc (bE?dqcych wtasnosciq Wnioskodawcy), pozostawac bE?dzie do 
catkowitej powierzchni uzytkowej budynk6w, a w konsekwencji - zgodnie z art. 3 ust. 
5 upol - podstawE? opodatkowania w podatku od nieruchomosci powinna stanowic 
fqCZna powierzchnia uzytkowa lokal; wyodrE?bnionych bE?dqcych wfasnosciq 
Wnioskodawcy oraz udziat w wsp61nych budynk6w i w powierzchni gruntu 
obliczony przy zastosowaniu powyzszej proporcji. W ocenie Wnioskodawcy, 
powyzsze zasady ustalania podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomosci 
znajdq r6wniez zastosowanie w przypadku, gdy wtasnosc jednego z odrE?bnych !okali 
lub w jednym z lokali zostanie przeniesiony udziaf w nieruchomosci na podmiot trzeci 
(NabywcE?), przy czym w takim przypadku podatek od wsp61nych oraz 10kaH 
stanowiqcych wsp6twtasnosc ciqzy na Wnioskodawcy oraz Nabywcy solidarnie. 

AD.1. 

z art. 3 ust. 1 pkt 1 upol obowiqzkowi podatkowemu w podatku od 
nieruchomosci podlegajq podatnicy bE?dqcy wtascicielami nieruchomosci. Jezeli 
nieruchomosc stanowi wsp6twtasnosc dw6ch lub wiE?cej podatnik6w, w6wczas - na 
podstawie art. 3 ust. 4 upoi - obowiqzek podatkowy ciqzy solidarnie na wszystkich 
wsp6twfascicielach. PodstawE? opodatkowania dla grunt6w stanowi ich powierzchnia, 
natomiast dla budynk6w - powierzchnia uzytkowa. 

Tym samym, osoba prawna b~dqca wytqcznym wfascicielem nieruchomosci dla 
potrzeb opodatkowania podatku od nieruchomosci deklaruje catq powierzchniE? tej 
nieruchomosci. W przypadku wsp6twfasnosci, wsp6twtasciciele zobowiqzani 
tqcznie do uiszczenia podatku i odpowiedzialni za zobowiqzanie w podatku od 
nieruchomosci od wsp6lnych na zasadach odpowiedzialnosci solidarnej, 
niezaleznie od posiadanego udziafu we wsp6twtasnosci. 

Powyzsza reg uta opodatkowania wsp6twtasnosci ulega istotnej modyfikacji w sytuacji, 
gdy ustanowiona jest odrE?bna wtasnosc lokali. W6wczas nie stosuje siE? art. 3 
upol, bowiem w takiej sytuacji przepis ten wyraznie odsyta do regulac]i zawartej wart. 
3 ust. 5 j stanowiqcej lex speciaiis wzglE?dem art. 3 4 upol. Przepis reguluje 
spos6b opodatkowania podatku od nieruchomosci powierzchni budynku oraz gruntu 
stanowiqcych wspOfwtasnosc (czE?sci wsp6Ine), w sytuacji gdy wyodrE?bniono wtasnosc 
lokali. Jednoczesnie, przytoczona regulacja prawna, ustalajqc zasady opodatkowania 
nieruchomosci wsp61nej, nie modyfikuje zasad opodatkowania samych lokali. 
PodstawE? opodatkowania nadal stanowi ich powierzchnia uzytkowa. 

4 
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art. 3 ust. 5 upol wynika, wfasciciel wyodrt;bnionego lokalu (lokaH) 
ustalenia swojego w powierzchniach wspolnych powinien ad 

powrerzchnit; uzytkowq lokalu (Iub jest wtascicielem, do powierzchni 
uzytkowej carego budynku. Tak ustalony wspofczynnik wfasciciel lokalu (Iub lokali) 
powinien nastt;pnie odnies6 do powierzchni wspolnych i zadeklarowa6 podstawt; 
opodatkowania w podatku ad nieruchomosci. 

Sposob obliczania udziafu w powierzchniach wspolnych 
z brzmieniem art. 3 ust. 5 Upoi przedstawi6 ponizszym wzorem: 

Powierzchnia 

wyodr~bnionego lokalu Powierzchnia Podstawa 


x cz~sci :::: opodatkowan cz~sci 
~--~-------------------

Catkowita powierzchnia wspolnej wspolnej 
budynku 

budvnku i gruntu. 
Na przyk/ad powierzchnia lokalu osoby f;zycznej wynos; 100 a powierzchnia 
utytkowa budynku - 1000 m2. Stosunek tych powierzchn; wynos; 1110. Ten ulamek 
odnosi sifl do powierzchni gruntu i do powierzchni budynku stanowiqcych 
wsp61wlasnose strych, piwnica). Wlasciciellokalu powinien otrzyma6 
decyzifl z wyliczonym podatkiem od 100 m2 lokalu, 1110 powierzchni gruntu, 1110 
powierzchni strychu Itp. Osoba prawna bfldqca wlasciclelem takiego lokalu sarna 
powinna w wyliczye ww. proporcje i na ich kwotfl placonego 
podatku." 

W tym podkresli6, iz skora ustawodawca wprawadzif do upol przepis 
szczegolny (lex specialis), tj. art. 3 ust. w ktorym innq zasadt; obliczania 
podstawy opodatkowania w odniesieniu do powierzchni wspolnej niz ta wyrazona 
wart. 3 4 (lex generali), logiczne jest, celem uregulowania sytuacji 
opisanych w 3 4 i ust. 5 w sposob z zasadq lex specialis 
derogat generali). 

Powyzsze stanowisko znajduje potwierdzenie rowniez w orzecznictwie 
administracyjnych, ktore jest w odniesieniu do sytuacji 
przyktadu wskazac na wyrok Sqdu Administracyjnego z 
listopada 2 r. (sygn. II FSK 647/11), w ktorym sqd podtrzymat 
dominujqce stanowisko i wskazaf, m.in., 
( ..) 3 ust. 4 upol stano wi 0 solidarnym opodatkowaniu wsp61wlasnosci 
(wsp6Iposiadania) nieruchomosci lub obiektu budowlanego, wyratnie 

in fine na zastrzetenie ust. 5 ww. arlykulu. Prawidlowo wiflC wywi6dl 
nie mote bye mowy 0 wsp61stosowaniu na gruncie przedmiotowego 
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stanu faktycznego ustfiJp6w 4 i 5 art. 3 upol jak tego chce organ, gdyt ten drugi przepis 
stanowi lex specialis wzglfiJdem pierwszego z wymienionych [zaznaczenie 
Wnioskodawcy] Przypomniee nalety, te zgodnie z § 23 ust. 3 Zasad Techniki 
Prawodawczej (Oz. U. Nr 100, poz. 908), jeteli od kt6regos z element6w przepisu 
szczeg610wego przewiduje si~ wyjqtki lub kt6rys z element6w tego przepisu wymaga 
uscislenia, przepis formulujqcy wyjqtki lub uscislenia zamieszcza si~ bezposrednio po 
danym przepisie szczeg610wym. Taka tet jest konstrukcja omawianego art. 3 upol., 
gdzie przepis ustanawiajqcy wyjqtek (ust. 5) nast~puje bezposrednio po przepisie 
okreslajqcym zasad~ w odniesieniu do opodatkowania nieruchomosci lub obiekt6w 
budowlanych wsp61nych (ust. 4). Dodatkowo ten ostatnio wskazany przepis wyrainie 
odsyla do przepisu stanowiqcego wyjqtek, jakim jest art. 3 ust. 5 upol. Oczywiste jest 
bowiem, te zwrot "z zastrzeteniem ust. 5", kt6rym operuje art. 3 ust. 4 up01. , nalety 
interpretowae jako odeslanie (zob. G. Wierczyflski, Redagowanie i oglaszanie akt6w 
normatywnych. Komentarz, Lex nr 55404). Zatem we wskazanym zakresie organ 
argumentuje w istocie w oderwaniu 0 tresci koflcowej cz~sci przepisu art. 3 ust. 4 upol., 
a w zwiqzku z tym z pomini~ciem dyrektywy interpretacyjnej lex specialis derogat legi 
generali. " 

Wczesniej, Wojew6dzki Sqd Administracyjny w Warszawie wydal prawomocny wyrok 
z dnia 2 lutego 2009 r., sygn. III SAM/a 2535/08, w kt6rym jednoznacznie przedstawil 
metodE2 liczenia ulamka opisanego wart. 3 ust. 5 upol. WSA wskazal, iz: 
lIZ cytowanego przepisu wynika zatem w spos6b jednoznaczny, it w mianowniku 
ulamka, wedlug kt6rego wylicza si~ w ramach art. 3 ust. 5 upol. ciqtqcy na 
wlascicielach lokali obowiqzek podatkowy uwzg/~dnia si~ "powierzchni~ utytkowq 
calego budynku ". 

Z perspektywy cywilistycznej, ustanowienie odr~bnej wlasnosci lokali reguluje ustawa 
z dnia 24 czerwca 1994 roku 0 wlasnosci lokali (tekst jednolity Oz. U. Nr 80, poz. 903 
z poin. zm., dalej: Uwl). 

Zgodnie z art. 2 Uwl, samodzielnym lokalem jest wydzielona trwalymi scianami 
w obr~bie budynku izba lub zespol izb przeznaczonych na staly pobyt ludzi, kt6re wraz 
z pomieszczeniami pomocniczymi sluzq zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych 
moze stanowic odr~bnq nieruchomosc (odr~bny przedmiot wlasnosci). OdrE?bnq 
wtasnosc lokali mozna ustanowic na podstawie umowy, a takze jednostronnej 
czynnosci prawnej wlasciciela nieruchomosci albo orzeczenia sqdu znoszqcego 
wspolwlasnosc ( art. 7 ust. 1 Uwl). 

Art. 10 Uwl jednoznacznie potwierdza mozliwosc ustanawiania odrebnej wlasnosci dla 
poszczego'nych 'oka'i przez wlasciciela nieruchomosci: 
"Art 10 Wlasciciel nieruchomosci mote ustanawiae odr~bnq wlasnoselokali dla siebie, 
na mocy jednostronnej czynnosci prawnej. W takim wypadku stosuje si~ odpowiednio 
przepisy 0 ustanowieniu odr~bnej wlasnosci w drodze umowy. " 

Stanowisko to znajduje potwierdzenie rowniez w doktrynie. Przykladowo, O. Kurek 
w komentarzu do prawa nieruchomosci, stwierdza, ze: 
"Wlasciciel nieruchomosci mote wyodr~bniejednostronnym oswiadczeniem wszystkie 
lokale w jednym akcie notarialnym lub pojedynczo - w jednym akcie wyodr~bnie jeden 
loka!. Dotychczasowy wlasciciel gruntu i budynku jako jego cz~sci skladowej staje sif? 
wlascicielem lokali znajdujqcych si~ w tym budynku, a przestaje bye wlascicielem 
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gruntu, kt6rego jest od momentu wsp61wlascicielem, pTZy czym wszystkie udzialy 
nalezq do niego, a pomimo to wsp61wlasnosc nie co wydaje sif? sytuacjq r"',,",'7,.,' 

wyjqtkowq. docenia sif? praktycznq donioslosc tej instytucji, 
ulatwiajqcej obr6t i pewnoscl oraz " 
Wfascicielowi wyodr~bnionego lokalu przysfuguje, 
wfasnosci lokalu, udziaf w nieruchomosci wsp61nej (art.3 ust. 1 Uwl). 
Zgodnie z wsp6ln~ stanowi grunt oraz cz~sci budynku 
i urz~dzenia, kt6re wYf~cznie do uzytku lokali. 

Podsumowuj~c, lokal stanowi~cy odr~bn~ to nieruchomose 
z: 
(i) z wfasnosci samego lokalu (ewentualnie z pomieszczeniami przynaleznymi), 
oraz 
(ii) 	 utamkowego udzia+u we wfasnosci gruntu i wspolnych cz~sci budynku lub 

budynk6w, udziafu w nieruchomosci wspolnej. 

Zgodnie z ustawy 0 ksi~gach wieczystych i hipotece dla kazdej nieruchomosci 
prowadzi ksi~g~ wieczyst~ co jedna ksi~ga to 
jedna nieruchomose, bez wzgl~du na to z ilu ewidencyjnych i ile 
budynk6w na tych dziafkach si~ Reasumuj~c, w przypadku gdy na 
nieruchomosci si~ kilka budynk6w, a w jednym z tych budynk6w 
wyodr~bniona wfasnose co najmniej dw6ch lokali, to podstawa opodatkowania 
powinna ustalona zgodnie z brzmieniem art. 3 ust 5 upol. 

AD. 2. 

W Wnioskodawcy, powyzsze ustalania podstawy opodatkowania 
w podatku od nieruchomosci znajd~ zastosowanie w przypadku, gdy wfasnose 
jednego (Iub kilku) z odr~bnych przeniesiona na podmiot trzeci 
(nabywc~), w+asnose wyodr~bnionych lokali bE?dzie naleza+a tylko jednego 
podmiotu. 
Jednak w przypadku, gdy w jednym z lokali zostanie przeniesiona utamkowa cz~se 
lokalu nieruchomosci) na podmiot (nabywc~) to lokal ten b~dzie 
odr~bny przedmiot opodatkowania i dla tej nieruchomosci powinien bye 
obliczony w rE?bnej deklaracji podatkowej. Ola tego lokalu (nieruchomosci obowi~zek 
podatkowy) solidarnie na wszystkich wsp6twtascicielach (Wnioskodawcy 
i nabywcy). 

Nadmienie nalezy, ze 	 ust.9 upol Podatnik ma obowi~zek zfozye 
podatkow~ 14 dni od dnia okolicznosci 

uzasadniaj~cych powstanie tego , co w przypadku ustanowienia odr~bnej 
wfasnosci lokalu ma miejsce w momencie wpisu do ksi~gi 7 ust. 2 Uwl), 
w przypadku zbycia lokalu juz b~dzie to data SOfZe~Ja2:V 
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W Prezydenta Miasta 

W swietle obowictzujctcego prawnego stanowisko Wnioskodawcy 
w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzen przysztych dotyczctcych 
zastosowania art. 3 ust. 5 upol, w brzmieniu obowictzujctcym do 31.12.2015 r., 
jest: 
- odnosn 1- ego zdarzenia przysztego - prawidtowe, 
- odnosnie 2-ego zdarzenia przysztego - prawidtowe. 

Zgodnie z 3 ust. 5 upol, w brzmieniu obowictzujctcym 15 r., jezeli 
wyodrEi!bniono wtasnosc lokali, podatkowy w podatku 
od nieruchomosci gruntu oraz budynku stanowictcych wsp6twJasnosc Cictzy 
na lokali w odpowiadajctcym cz~sciom ufamkowym 
wynikajctcym ze powierzchni uzytkowej lokali do powierzchni uzytkowej 
catego budynku. 

Z przepisu wynika, z chwilct ustanowienia odr~bnych lokali, na 
wtascicielach/wsp6twfascicielach przedmiotowych lokali, cictzy obowictzek podatkowy 
w podatku od nieruchomosci od grunt6w i cz~sci budynku stanowictcych 
wsp6twfasnosc w ufamkowych wynikajctcych ze stosunku 
uzytkowej lokalu caJego budynku. Tak wi~c cytowany przepis do stanu 
faktycznego sytuacji po odr~bnej wJasnosci !oka!L 
Podsumowujctc, w sytuacji, gdy wynikiem wyodrEi!bnienia !okali, do 
opodatkowania wsp61nych budynku, bEi!dctcych we wsp6twfasnosci, 
stosuje si~ art. 3 

Jedynym kryterium zastosowania przepisu w opodatkowaniu 
nieruchomosci 0 kt6rych w nim mowa (grunt cZEi!sci budynk6w stanowictcych 
wsp6twfasnosc) wyodrEi!bnienie lokali, znaczenia fakt, 
wfascicielem wszystkich wyodrEi!bnionych !okali, jak i pozostafej cZEi!sci nieruchomosci, 
jest ta sama osoba. 
Opini~ takct wyrazif Sctd Administracyjny w Wyroku z 20.07 17 r., 
akt II FSK 1 1/1 podnoszctc jednoczesnie, stanowiska strony 
wnoszqcej skargfi co do wskazanych powytej zagadnien nie 
z opodatkowania wylqczone CZfisci budynku, z ktorych nie wyodrfibniono 
wlasnosci samodzielnych Metoda przewidziana w 3 ust. 5 u.p.o.l. ma 
wyznaczony oddzialywania, gdyt sluty wylqcznie do wymiaru podatku od 

wspolnej gruntow i budynkow. Chodzi tu 0 wspo/nq w rozumieniu 3 
ust. 2 u.w.I., czyJi 0 grunt oraz cZfisci budynku i urzqdzenia, ktore nie slutq wylqcznie 
do utytku wlascicieli wyodrfibnionych lokali (por. wyrok SN z 21 paidziernika 2003 
I CK 156102, pub!, OSN 2004, Nr 11, poz. 185). Przepis nie okresla zatem 
opodatkowania /okali wyodrfibnionych i cZfisci gruntu zwiqzanych z tymi loka/ami, 

opodatkowania tej budynku i zwiqzanej z nim ktora pozostaje 
wyodrfibnionymi lokalami oraz CZfisciq wspo/nq. opodatkowania 

wsytuacji opisanej wart. 3 ust. 5 u.p.o.l. jest wspolna gruntu 
i budynku, nie zas lokale czy tet niewyodnlbnione). Unormowanie 

wart. 3 5 dotyczy wylqcznie podmiotu, na ktorym 
obowiqzek podatkowy i wskazuje proporcjfi w jakiej obowiqzek ten go 

Nie kreuje one jednak nowego, inn ego od przewidzianego wart. 2 ust. 1 
u.p.o.l. przedmiotu opodatkowania. Tym samym, to na podatniku ciqty 
obowiqzek podatkowy w podatku od nieruchomosci na podstawie rotnych podstaw 
prawnych, w odniesieniu gruntu oraz CZfisci budynku stanowiqcych 
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wsp61wlasnosc przewidzianq wart. 3 ust. 1 u.w.I. we wskazanej wart. 3 ust. 5 u.p.o.l. 
proporcji wynikajqcej ze stosunku powierzchni utytkowej wyodrf?bnionych lokali do 
powierzchni utytkowej calego budynku, a w odniesieniu do pozostalej cZf?sci gruntu 
i budynku, w kt6rym nie wyodrf?bniono lokali na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. 

Interpretacja dotyczy zdarzeri przysztych przedstawionych przez wnioskodawct? 
i stanu prawnego obowiqzujqcego w dniu wydania interpretacji. 

POUCZENIE 
Stronie przysfuguje prawo wniesienia skargi na interpretacjt? z powodu jej 

niezgodnosci z prawem. Skargt? wnosi sit? do Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego 
w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, 35 - 016 Rzeszow, w terminie 30 dni od dnia 
dort?czenia niniejszej interpretacji (art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 
o postt?Powaniu przed sqdami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z poin. 
zm). 

Skargt? do WSA wnosi sit? w dwoch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy) , za 
posrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa (art. 54 § 1 ww. ustawy). 

PREZ V'DE. · , 
MlASTA RZESZ A 

dr h. . 1i d '" .Farenc 
/ / 

/ 


