
Prezydent Miasta Rzeszowa 

Rynek 1 

35-064 Rzesz6w 

Wnioskodawca: 

WNIOSEK 

o WYDANIE INTERPRETACJI 


INDYWIDUALNEJ PRZEPISOW PRAWA 

PODATKOWEGO 


Dzia~ajqc na podstawie art. 14j w zw. z art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z p6i:n. zm., dalej 
b~dzie uzywany skr6t: Ordynacja podatkowa), ................................. .. .......... z 
siedzibq w Rzeszowie wnosi 0 wydanie interpretacji przepis6w prawa 
podatkowego w indywidualnej sprawie ............................................. z siedzibq w 
Rzeszowie dotyczqcej podatku od nieruchomosci w zakresie tego, czy: 

1. 	w przypadku, gdy zostanie ustanowiona odr~bna w~asnos6 dw6ch lokali w 
budynku posadowionym na dzia+Ce ewidencyjnej nr ......... (obr~b 216] w 
Rzeszowie i w~ascicielem obu wyodr~bnionych lokali b~dzie wy~qcznie 

Wnioskodawca, to czy w6wczas obowiqzek podatkowy w podatku od 
nieruchomosci od gruntu [tj. od dzia~ki ewidencyjnej nr ......... (obr~b 216) w 
Rzeszowie] oraz od tych cz~sci ww. budynku, kt6re b~dq wchodzi6 w sk~ad 
nieruchomosci wsp6lnej, b~dzie obciqza~ Wnioskodawc~ wy~qcznie w cz~sci 
u~amkowej wynikajqcej ze stosunku powierzchni uzytkowej ww. dw6ch 
wyodr~bnionych lokali stanowiqcych w~asnos6 Wnioskodawcy do powierzchni 
uzytkowej ca~ego ww. budynku i na Wnioskodawcy nie b~dzie ciqzy~ 

obowiqzek podatkowy w podatku od nieruchomosci w cz~sci przekraczajqcej 
u~amek obliczony w powyzszy spos6b, oraz w konsekwencji w przypadku 
Wnioskodawcy podstaw~ opodatkowania w podatku od nieruchomosci b~dzie 
stanowi6 powierzchnia uzytkowa ww. dw6ch wyodr~bnionych lokali 
stanowiqcych w~asnos6 Wnioskodawcy, a takze obliczony w powyzszy spos6b 
u~amek powierzchni gruntu, obejmujqcego dzia~k~ ewidencyjnq nr ......... (obr~b 
216] w Rzeszowie, oraz obliczony w powyzszy spos6b u~amek powierzchni 
uzytkowej tych cz~sci ww. budynku, kt6re b~dq wchodzi6 w sk~ad 

nieruchomosci wsp6lnej? 

2. w przypadku, gdy zostanie ustanowiona odr~bna w~asnos6 dw6ch lokali w 
budynku posadowionym na dzia+Ce ewidencyjnej nr ......... (obr~b 216) w 
Rzeszowie i w~ascicielem jednego z tych lokali b~dzie Wnioskodawca, natomiast 
w~asnos6 drugiego z wyodr~bnionych lokali wraz z okreslonym udzia~em w 

Strona 1 z 16 



nieruchomosci wsp61nej zostanie przeniesiona przez Wnioskodawc~ na rzecz 
innego podmiotu, to czy w6wczas obowiClzek podatkowy w podatku od 
nieruchomosci od gruntu [tj. od dziatki ewidencyjnej nr ... .. ... . (obr~b 216) w 
Rzeszowie] oraz od tych cz~sci ww. budynku, kt6re b~dCl wchodzic w sktad 
nieruchomosci wsp6lnej, b~dzie obciClzat Wnioskodawc~ wytClcznie w cz~sci 

utamkowej wynikajClcej ze stosunku powierzchni uzytkowej ww. jednego 

wyodr~bnionego lokalu stanowiClcego wtasnosc Wnioskodawcy do powierzchni 
uzytkowej catego ww. budynku i na Wnioskodawcy nie b~dzie ciClzyt obowiClzek 
podatkowy w podatku od nieruchomosci w cz~sci przekraczajClcej utamek 
obliczony w powyzszy spos6b, oraz w konsekwencji w przypadku Wnioskodawcy 

podstaw~ opodatkowania w podatku od nieruchomosci b~dzie stanowic 
powierzchnia uzytkowa ww. jednego wyodr~bnionego lokalu stanowiClcego 
wtasnosc Wnioskodawcy, a takze obliczony w powyzszy spos6b utamek 

powierzchni gruntu, obejmujClcego dziatk~ ewidencyjnCl nr .... .... . (obr~b 216) w 
Rzeszowie, oraz obliczony w powyzszy spos6b utamek powierzchni uzytkowej 
tych cz~sci ww. budynku, kt6re b~dCl wchodzic w sktad nieruchomosci wsp6lnej? 

3. w przypadku, gdy zostanie ustanowiona odr~bna wtasnosc dw6ch lokali w 

budynku posadowionym na dziatce ewidencyjnej nr .. ... ... . (obr~b 216) w 
Rzeszowie i wtascicielem jednego z tych lokali b~dzie Wnioskodawca, natomiast 

wtasnosc drugiego z wyodr~bnionych lokali wraz z okreslonym udziatem w 

nieruchomosci wsp61nej zostanie przeniesiona przez Wnioskodawc~ na rzecz 
innego podmiotu, a takze Wnioskodawca dokona zbycia na rzecz tego innego 
podmiotu (lub jeszcze innego podmiotu) udziatu we wtasnosci pozostatej cz~sci 
ww. budynku , tj. tej nie b~dClcej ani wyodr~bnionymi lokalami ani tez nie 

wchodzClcej w sk+ad nieruchomosci wsp61nej (0 ile taka pozosta+a cz~sc ww. 

budynku wystClpi), z kt6rym to udzia+em zwiClzany b~dzie okreslony udzia+ w 
nieruchomosci wsp6lnej, to czy w6wczas obowiClzek podatkowy w podatku od 
nieruchomosci od gruntu [tj. od dzia+ki ewidencyjnej nr ......... (obr~b 216) w 

Rzeszowie] oraz od tych cz~sci ww. budynku, kt6re b~dCl wchodzic w sk+ad 
nieruchomosci wsp6lnej, a takze od pozosta+ej cz~sci ww. budynku, tj . tej nie 

b~dClcej ani wyodr~bnionymi lokalami ani tez nie wchodzClcej w sktad 

nieruchomosci wsp6lnej, b~dzie obciClza+ Wnioskodawc~ wY+Clcznie w cz~sci 

u+amkowej wynikajClcej ze stosunku powierzchni uzytkowej ww. jednego 
wyodr~bnionego lokalu stanowiClcego wtasnosc Wnioskodawcy do powierzchni 
uzytkowej ca+ego ww. budynku i na Wnioskodawcy nie b~dzie ciClzy+ obowiClzek 
podatkowy w podatku od nieruchomosci w cz~sci przekraczajClcej u+amek 
obliczony w powyzszy spos6b, oraz w konsekwencji w przypadku Wnioskodawcy 
podstaw~ opodatkowania w podatku od nieruchomosci b~dzie stanowic 
powierzchnia uzytkowa ww. jednego wyodr~bnionego lokalu stanowiClcego 
w+asnosc Wnioskodawcy, a takze obliczony w powyzszy spos6b u+amek 
powierzchni gruntu, obejmujClcego dzia+k~ ewidencyjnCl nr ... ...... (obr~b 216) w 
Rzeszowie, obliczony w powyzszy spos6b u+amek powierzchni uzytkowej tych 
cz~sci ww. budynku, kt6re b~dCl wchodzic w sktad nieruchomosci wsp6lnej, oraz 
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obliczony w powyzszy spos6b utamek powierzchni uzytkowej pozostatej cz~sci 
ww. budynku, tj. tej nie b~dClcej ani wyodr~bnionymi lokalami ani tez nie 
wchodzClcej w sktad nieruchomosci wsp6lnej? 

I. OPIS ZDARZEN PRZYSZt. YCH 

........ .. .. .. .... .......... .. .. .. .. ........ . z siedzibCl w Rzeszowie (zwana dalej : 
WnioskodawcCl) jest uzytkownikiem wieczystym gruntu potozonego w Rzeszowie 
sktadajClcego si~ z dziatki ewidencyjnej nr ...... ... (obr~b 216), oraz wtascicielem 
budynku stanowiClcego odr~bny przedmiot wtasnosci posadowionego na ww. 
dziatce ewidencyjnej nr ......... (obr~b 216) w Rzeszowie. 

W ksi~dze wieczystej ......... wpisana jest tylko ww. dziatka ewidencyjna. 


Wnioskodawca rozwaza ustanowienie odr~bnej wtasnosci dw6ch lokali w ww. 
budynku posadowionym na dziake ewidencyjnej nr ......... (obr~b 216) w 
Rzeszowie. Ustanowienie odr~bnej wtasnosci ww. lokali spowoduje, iz z mocy 
prawa powstanie nieruchomosc wspolna. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 
czerwca 1994 r. 0 wtasnosci lokali (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 
zp6zn. zm.), nieruchomosc wsp61nCl stanowi grunt oraz cz~sci budynku i 
urzCldzenia, ktore nie stuzCl wytClcznie do uzytku wtascicieli lokali, przy czym wart. 
4 ust. 3 uwl ustawodawca wskazat, ze jezeli budynek zostat wzniesiony na gruncie 
oddanym w uzytkowanie wieczyste, przedmiotem wsp61nosci jest to prawo, a 
dalsze przepisy 0 wtasnosci lub wsp6twtasnosci gruntu stosuje si~ odpowiednio 
do prawa uzytkowania wieczystego. 

Wnioskodawca rozwaza nast~pujClce trzy warianty, tj .: 

wariant: wtascicielem obu wyodr~bnionych lokali b~dzie 


wytClcznie Wnioskodawca, 


11 wariant: 	 Wnioskodawca dokona przeniesienia wtasnosci na rzecz innego 
podmiotu jednego z dw6ch wyodr~bnionych lokali wraz z 
okreslonym udziatem w nieruchomosci wsp6lnej, 

III wariant: Wnioskodawca dokona przeniesienia wtasnosci na rzecz innego 
podmiotu jednego z dwoch wyodr~bnionych lokali wraz z 
okreslonym udziatem w nieruchomosci wsp6lnej , a takze 
Wnioskodawca dokona zbycia na rzecz tego innego podmiotu (/ub 
jeszcze innego podmiotu) udziatu we wtasnosci pozostatej cz~sci 
WW. budynku, tj . tej nie b~dClcej ani wyodr~bnionymi lokalami ani tez 
nie wchodzClcej w sktad nieruchomosci wsp61nej (0 ile taka pozostata 

cz~sc WW. budynku wystClPi), z ktorym to udziatem zwiClzany b~dzie 
okreslony udziat w nieruchomosci wsp6/nej. 
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II. PYTANIA WNIOSKODAWCY 


1. 	 Czy w przypadku, gdy zostanie ustanowiona odr~bna w~asnosc dw6ch lokali w 

budynku posadowionym na dzia~ce ewidencyjnej nr ......... (obr~b 216) w 

Rzeszowie i w~ascicielem obu wyodr~bnionych lokali b~dzie wY~Clcznie 

Wnioskodawca, to czy w6wczas obowiClzek podatkowy w podatku od 
nieruchomosci od gruntu [tj. od dzia~ki eWidencyjnej nr ......... (obr~b 216) w 

Rzeszowie] oraz od tych cz~sci ww. budynku, kt6re b~dCl wchodzic w sklad 

nieruchomosci wsp6lnej, b~dzie obciClza~ Wnioskodawc~ wY~Clcznie w cz~sci 
u~amkowej wynikajClcej ze stosunku powierzchni uzytkowej ww. dw6ch 
wyodr~bnionych lokali stanowiClcych w~asnosc Wnioskodawcy do powierzchni 
uzytkowej ca~ego ww. budynku i na Wnioskodawcy nie b~dzie ciClzyl 

obowiClzek podatkowy w podatku od nieruchomosci w cz~sci przekraczajClcej 
u~amek obliczony w powyzszy spos6b, oraz w konsekwencji w przypadku 

Wnioskodawcy podstaw~ opodatkowania w podatku od nieruchomosci b~dzie 
stanowic powierzchnia uzytkowa ww. dw6ch wyodr~bnionych lokali 
stanowiClcych w~asnosc Wnioskodawcy, a takze obliczony w powyzszy spos6b 
u~amek powierzchni gruntu, obejmujClcego dzia~k~ ewidencyjnCl nr ......... (obr~b 
216) w Rzeszowie, oraz obliczony w powyzszy spos6b u~amek powierzchni 

uzytkowej tych cz~sci ww. budynku, kt6re b~dCl wchodzic w sk~ad 

nieruchomosci wsp6lnej? 

2. 	 Czy w przypadku, gdy zostanie ustanowiona odr~bna w~asnosc dw6ch lokali w 
budynku posadowionym na dziake ewidencyjnej nr ......... (obr~b 216) w 
Rzeszowie i w~ascicielem jednego z tych lokali b~dzie Wnioskodawca, 
natomiast w~asnosc drugiego z wyodr~bnionych lokali wraz z okreslonym 
udzia~em w nieruchomosci wsp61nej zostanie przeniesiona przez 
Wnioskodawc~ na rzecz innego podmiotu, to czy w6wczas obowiClzek 
podatkowy w podatku od nieruchomosci od gruntu [tj. od dzia~ki ewidencyjnej 
nr ......... (obr~b 216) w Rzeszowie] oraz od tych cz~sci ww. budynku, kt6re 
b~dCl wchodzic w sk~ad nieruchomosci wsp6lnej, b~dzie obciClza~ 

Wnioskodawc~ wY~Clcznie w cz~sci u~amkowej wynikajClcej ze stosunku 
powierzchni uzytkowej ww. jednego wyodr~bnionego lokalu stanowiClcego 
w~asnosc Wnioskodawcy do powierzchni uzytkowej ca~ego ww. budynku i na 

Wnioskodawcy nie b~dzie ciClzy~ obowiClzek podatkowy w podatku od 
nieruchomosci w cz~sci przekraczajClcej u~amek obliczony w powyzszy 
spos6b, oraz w konsekwencji w przypadku Wnioskodawcy podstaw~ 

opodatkowania w podatku od nieruchomosci b~dzie stanowic powierzchnia 
uzytkowa ww. jednego wyodr~bnionego lokalu stanowiClcego w~asnosc 

Wnioskodawcy, a takze obliczony w powyzszy spos6b u~amek powierzchni 
gruntu, obejmujClcego dzia~k~ ewidencyjnCl nr ......... (obr~b 216) w Rzeszowie, 
oraz obliczony w powyzszy spos6b u~amek powierzchni uzytkowej tych cz~sci 
ww. budynku, kt6re b~dCl wchodzic w sk~ad nieruchomosci wsp6lnej? 
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Czy w przypadku, gdy zostanie ustanowiona odr~bna wtasnosc dw6ch lokali w 
budynku posadowionym na dziatce ewidencyjnej nr ......... (obr~b 216) w 
Rzeszowie i wtascicielem jednego z tych lokali b~dzie Wnioskodawca, natomiast 
wtasnosc drugiego z wyodr~bnionych lokali wraz z okreslonym udziatem w 
nieruchomosci wsp61nej zostanie przeniesiona przez Wnioskodawc~ na rzecz 
innego podmiotu, a takze Wnioskodawca dokona zbycia na rzecz tego innego 

podmiotu (Iub jeszcze innego podmiotu) udziatu we wtasnosci pozostatej cz~sci 
ww. budynku, tj. tej nie b~dqcej ani wyodr~bnionymi lokalami ani tez nie 
wchodzqcej w sktad nieruchomosci wsp61nej (0 ile taka pozostata cz~sc ww. 
budynku wystqpi), z kt6rym to udziatem zwiqzany b~dzie okreslony udziat w 
nieruchomosci wsp6lnej, to czy w6wczas obowiqzek podatkowy w podatku od 
nieruchomosci od gruntu [tj. od dziatki ewidencyjnej nr ......... (obr~b 216) w 
Rzeszowie] oraz od tych cz~sci ww. budynku, kt6re b~dq wchodzic w sktad 
nieruchomosci wsp6lnej, a takze od pozostatej cz~sci ww. budynku, tj. tej nie 
b~dqcej ani wyodr~bnionymi lokalami ani tez nie wchodzqcej w sktad 
nieruchomosci wsp6lnej, b~dzie obciqzat Wnioskodawc~ wytqcznie w cz~sci 

utamkowej wynikajqcej ze stosunku powierzchni uzytkowej ww. jednego 
wyodr~bnionego lokalu stanowiqcego wtasnosc Wnioskodawcy do powierzchni 
uzytkowej catego ww. budynku i na Wnioskodawcy nie b~dzie ciqzyt obowiqzek 
podatkowy w podatku od nieruchomosci w cz~sci przekraczajqcej utamek 
obliczony w powyzszy spos6b, oraz w konsekwencji w przypadku Wnioskodawcy 

podstaw~ opodatkowania w podatku od nieruchomosci b~dzie stanowic 
powierzchnia uzytkowa ww. jednego wyodr~bnionego lokalu stanowiqcego 
wtasnosc Wnioskodawcy, a takze obliczony w powyzszy spos6b utamek 
powierzchni gruntu, obejmujqcego dziatk~ ewidencyjnq nr ......... (obr~b 216) w 
Rzeszowie, obliczony w powyzszy spos6b utamek powierzchni uzytkowej tych 
cz~sci ww. budynku, kt6re b~dq wchodzic w sktad nieruchomosci wsp6lnej, oraz 
obliczony w powyzszy spos6b utamek powierzchni uzytkowej pozostatej cz~sci 
ww. budynku, tj. tej nie b~dqcej ani wyodr~bnionymi lokalami ani tez nie 
wchodzqcej w sktad nieruchomosci wsp6lnej? 

III. WlASNE STANOWISKO WNIOSKODAWCY W SPRAWIE OCENY 
PRAWNEJ ZDARZEN PRZYSZlYCH 

STANOWISKO WNIOSKODAWCY DO PYTANIA NR 1 
Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy zostanie ustanowiona odr~bna 

wtasnosc dw6ch lokali w budynku posadowionym na dziatce ewidencyjnej nr 

......... (obr~b 216) w Rzeszowie i wtascicielem obu wyodr~bnionych lokali b~dzie 
wytqcznie Wnioskodawca, to w6wczas obowiqzek podatkowy w podatku od 
nieruchomosci od gruntu [tj. od dziatki ewidencyjnej nr ......... (obr~b 216) w 

Rzeszowie] oraz od tych cz~sci ww. budynku, kt6re b~dq wchodzic w sktad 
nieruchomosci wsp6lnej, b~dzie obciqzat Wnioskodawc~ wytqcznie w cz~sci 

utamkowej wynikajqcej ze stosunku powierzchni uzytkowej ww. dw6ch 
wyodr~bnionych lokali stanowiqcych wtasnosc Wnioskodawcy do powierzchni 
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uzytkowej catego ww. budynku i na Wnioskodawcy nie b~dzie ciqzyt obowiqzek 
podatkowy w podatku od nieruchomosci w cz~sci przekraczajqcej utamek 
obliczony w powyzszy spos6b, oraz w konsekwencji w przypadku Wnioskodawcy 

podstaw~ opodatkowania w podatku od nieruchomosci b~dzie stanowic 
powierzchnia uzytkowa ww. dw6ch wyodr~bnionych lokali stanowiqcych wtasnosc 
Wnioskodawcy, a takte obliczony w powytszy spos6b utamek powierzchni gruntu, 

obejmujqcego dziatk~ ewidencyjnq nr ......... (obr~b 216) w Rzeszowie, oraz 
obliczony w powyzszy spos6b utamek powierzchni uzytkowej tych cz~sci ww. 
budynku, kt6re b~dq wchodzic w sktad nieruchomosci wsp6lnej. 

STANOWISKO WNIOSKODAWCY DO PYTANIA NR 2 
Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy zostanie ustanowiona odr~bna 

wtasnosc dw6ch lokali w budynku posadowionym na dziatce ewidencyjnej nr 
......... (obr~b 216) w Rzeszowie i wtascicielem jednego z tych lokali b~dzie 
Wnioskodawca, natomiast wtasnosc drugiego z wyodr~bnionych lokali wraz z 
okreslonym udziatem w nieruchomosci wsp61nej zostanie przeniesiona przez 
Wnioskodawc~ na rzecz innego podmiotu, to w6wczas obowiqzek podatkowy w 
podatku od nieruchomosci od gruntu [tj. od dziatki ewidencyjnej nr ......... (obr~b 
216) w Rzeszowie] oraz od tych cz~sci ww. budynku, kt6re b~dq wchodzic w sktad 
nieruchomosci wsp6lnej, b~dzie obciqzat Wnioskodawc~ wytqcznie w cz~sci 

utamkowej wynikajqcej ze stosunku powierzchni uzytkowej ww. jednego 
wyodr~bnionego lokalu stanowiqcego wtasnosc Wnioskodawcy do powierzchni 
uzytkowej catego ww. budynku i na Wnioskodawcy nie b~dzie ciqzyt obowiqzek 
podatkowy w podatku od nieruchomosci w cz~sci przekraczajqcej utamek 
obliczony w powyzszy spos6b, oraz w konsekwencji w przypadku Wnioskodawcy 
podstaw~ opodatkowania w podatku od nieruchomosci b~dzie stanowic 
powierzchnia utytkowa ww. jednego wyodr~bnionego lokalu stanowiqcego 
wtasnosc Wnioskodawcy, a takte obliczony w powytszy spos6b utamek 
powierzchni gruntu, obejmujqcego dziatk~ ewidencyjnq nr ......... (obr~b 216) w 
Rzeszowie, oraz obliczony w powyzszy spos6b utamek powierzchni uzytkowej 
tych cz~sci ww. budynku, kt6re b~dq wchodzic w sktad nieruchomosci wsp6lnej. 

STANOWISKO WNIOSKODAWCY DO PYTANIA NR 3 
Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy zostanie ustanowiona odr~bna 

wtasnosc dw6ch lokali w budynku posadowionym na dziatce ewidencyjnej nr 
......... (obr~b 216) w Rzeszowie i wtascicielem jednego z tych lokali b~dzie 
Wnioskodawca, natomiast wtasnosc drugiego z wyodr~bnionych lokali wraz z 
okreslonym udziatem w nieruchomosci wsp61nej zostanie przeniesiona przez 
Wnioskodawc~ na rzecz innego podmiotu, a takte Wnioskodawca dokona zbycia 
na rzecz tego innego podmiotu (Iub jeszcze innego podmiotu) udziatu we 
wtasnosci pozostatej cz~sci ww. budynku, tj. tej nie b~dqcej ani wyodr~bnionymi 
lokalami ani tez nie wchodzqcej w sktad nieruchomosci wsp61nej (0 ile taka 
pozostata cz~sc ww. budynku wystqpi), z kt6rym to udziatem zwiqzany b~dzie 
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okreslony udzia+ w nieruchomosci wsp6lnej, to w6wczas obowiqzek podatkowy w 
podatku od nieruchomosci od gruntu [tj. od dzia+ki ewidencyjnej nr ... ... ... (obr~b 
216) w Rzeszowie] oraz od tych cz~sci ww. budynku, kt6re b~dq wchodzic w sk+ad 
nieruchomosci wsp6lnej, a takze od pozosta+ej cz~sci ww. budynku, tj. tej nie 
b~dqcej ani wyodr~bnionymi lokalami ani tez nie wchodzqcej w sk+ad 
nieruchomosci wsp6lnej, b~dzie obciqza+ Wnioskodawc~ wy+qcznie w cz~sci 
u+amkowej wynikajqcej ze stosunku powierzchni uzytkowej ww. jednego 
wyodr~bnionego lokalu stanowiqcego w+asnosc Wnioskodawcy do powierzchni 
uzytkowej ca+ego ww. budynku i na Wnioskodawcy nie b~dzie ciqzy+ obowiqzek 
podatkowy w podatku od nieruchomosci w cz~sci przekraczajqcej u+amek 
obliczony w powyzszy spos6b, oraz w konsekwencji w przypadku Wnioskodawcy 
podstaw~ opodatkowania w podatku od nieruchomosci b~dzie stanowic 
powierzchnia uzytkowa ww. jednego wyodr~bnionego lokalu stanowiqcego 
w+asnosc Wnioskodawcy, a takze obliczony w powyzszy spos6b u+amek 
powierzchni gruntu, obejmujqcego dzia+k~ ewidencyjnq nr ......... (obr~b 216) w 
Rzeszowie, obliczony w powyzszy spos6b u+amek powierzchni uzytkowej tych 
cz~sci ww. budynku, kt6re b~dq wchodzic w sk+ad nieruchomosci wsp6lnej, oraz 
obliczony w powyzszy spos6b u+amek powierzchni uzytkowej pozosta+ej cz~sci 
ww. budynku, tj . tej nie b~dqcej ani wyodr~bnionymi lokalami ani tez nie 
wchodzqcej w sk+ad nieruchomosci wsp6lnej. 

UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY DO PYTANIA NR 1 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 0 w+asnosci lokali (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z p6i:n. zm.; dalej b~dzie uzywany skr6t: 
uwl), samodzielny lokal mieszkalny, a takze lokal 0 innym przeznaczeniu, zwane 
dalej w uwl "Iokalami", mogq stanowic odr~bne nieruchomosci. 

Z art. 3 ust. 1 uwl wynika zas, ze w razie wyodr~bnienia w+asnosci lokali 
w+ascicielowi lokalu przys+uguje udzia+ w nieruchomosci wsp61nej jako prawo 
zwiqzane z w+asnosciq lokali, oraz ze nie mozna zqdac zniesienia wsp6+w+asnosci 
nieruchomosci wsp6lnej, dop6ki trwa odr~bna w+asnosc lokali. Z kolei art. 3 ust. 2 
uwl przewiduje, ze nieruchomosc wsp61nq stanowi grunt oraz cz~sci budynku i 
urzqdzenia, kt6re nie s+UZq wytqcznie do uzytku w+ascicieli lokali, przy czym wart. 
4 ust. 3 uwl ustawodawca wskaza+, ze jeteli budynek zosta+ wzniesiony na gruncie 
oddanym w uzytkowanie wieczyste, przedmiotem wsp61nosci jest to prawo, a 
dalsze przepisy 0 wtasnosci lub wsp6+w+asnosci gruntu stosuje si~ odpowiednio 
do prawa uzytkowania wieczystego. W tym miejscu, nalety podkreslic, te 
nieruchomosc wsp61na powstaje z mocy prawa i to juz z chwilq ustanowienia 
odr~bnej w+asnosci pierwszego lokalu. A zatem, nieruchomosc wsp61na powstaje 
z mocy prawa r6wniez w6wczas, gdy wyodr~bnione lokale stanowiq wytqcznq 
wtasnosc dotychczasowego w+asciciela budynku . Powyzsze potwierdza 
chociatby tresc art. 10 uwl, kt6ry przewiduje, te w+asciciel nieruchomosci mote 
ustanawiac odr~bnq w+asnosc lokali dla siebie, na mocy jednostronnej czynnosci 
prawnej i w takim wypadku stosuje si~ odpowiednio przepisy 0 ustanowieniu 
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odr~bnej wtasnosci w drodze umowy. Zaprezentowane wyzej stanowisko znajduje 
takze potwierdzenie w doktrynie (cyt.): "Przez ustanowienie odr~bnej wlasnosci 
pierwszego lokalu nieruchomosc macierzysta ulega podzialowi na trzy cz~sci. Sq 
nimi: 1) wyodr~bniony lokal wraz z pomieszczeniami do niego przynaletnymi 
stanowiqcy przedmiot odr~bnej wlasnosci jego wlasciciela, 2) samodzielne lokale 
niewyodr~bnione wraz z pomieszczeniami do nich przynaletnymi - stanowiqce 
nadal przedmiot wlasnosci dotychczasowego wlasciciela, 3) nieruchomosc 
wsp61na obejmujqca grunt oraz te cz~sci budynku i urzqdzenia, kt6re nie slutq 
wylqcznie do utytku wlascicieli lokali (zar6wno wyodr~bnionych, jak 
niewyodr~bnionych)." [R. Strzelczyk, Komentarz do art. 3 ustawy 0 wlasnosci 
lokali (w:) R. Strzelczyk, A. Turlej, Wlasnosclokali. Komentarz, Wydawnictwo C.H . 
Beck 2013]. 

Nadto, nalezy zauwazyc, ze w sktad nieruchomosci wspolnej zawsze wchodzi caty 
grunt (a w przypadku, gdy budynek zostat wzniesiony na gruncie oddanym w 
uzytkowanie wieczyste - prawo uzytkowania wieczystego catego gruntu), a zatem 
wszystkie dziatki ewidencyjne, ktore Sq wpisane w tej samej ksi~dze wieczystej, 
co dziatka ewidencyjna, na ktorej posadowiony jest budynek, w ktorym zostafa 
ustanowiona odr~bna wtasnosc lokali. 

Przenoszqc powyzsze na grunt niniejszej sprawy, nalezy zauwazyc, ze juz z 
chwilq ustanowienia odr~bnej wtasnosci pierwszego lokalu w ww. budynku 
posadowionym na dziatce ewidencyjnej nr ......... (obr~b 216) w Rzeszowie, z 
mocy prawa powstanie nieruchomosc wspolna, obejmujqca przede wszystkim 
prawo uzytkowania wieczystego gruntu, obejmujqcego dziatk~ ewidencyjnq nr 
......... (obr~b 216) w Rzeszowie, a takze te cz~sci ww. budynku, ktore nie stUZq 
wytqcznie do uzytku wtascicieli lokali, przy czym ww. nieruchomosc wspolna 
powstanie rowniez wowczas, gdy wtascicielem obu wyodr~bnionych lokali b~dzie 
wyfqcznie Wnioskodawca. Tak jak to bowiem zostato wyzej wyjasnione, 
nieruchomosc wspolna powstaje z mocy prawa rowniez wowczas, gdy 
wyodr~bnione lokale stanowiq wytqcznq wtasnosc dotychczasowego wfasciciela 
budynku . 

To zas, w jakim zakresie na podatniku ciqzy obowiqzek podatkowy w podatku od 
nieruchomosci w przypadku ustanowienia odr~bnej wtasnosci lokali w sposob 
wyczerpujqcy reguluje art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach 
i optatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z poin. zm.; 

dalej b~dzie uzywany skrot: upoi) . Zgodnie z powofanym wyzej przepisem, JeteJi 
wyodr~bniono wlasnosc lokaJi, obowiqzek podatkowy w zakresie podatku od 
nieruchomosci od gruntu oraz cz~sci budynku stanowiqcych wsp61wlasnosc ciqty 
na wlascicielach lokali w zakresie odpowiadajqcym cz~sciom ulamkowym 
wynikajqcym ze stosunku powierzchni utytkowej lokalu do powierzchni utytkowej 
calego budynku. 

Z literalnego brzmienia przytoczonego wyzej przepisu wynika, ze w sytuacji, gdy 
w budynku zostata ustanowiona odr~bna wtasnosclokali, wowczas od gruntu oraz 
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od tych cz~sci budynku, kt6re wchodzq w sktad nieruchomosci wsp6lnej, 
obowiqzek podatkowy ciqzy na podatniku wytqcznie w cz~sci utamkowej 
wynikajqcej ze stosunku powierzchni uzytkowej ww. wyodr~bnionego lokalu 
stanowiqcego wtasnosc podatnika do powierzchni uzytkowej catego budynku. A 
zatem, gdy zostata ustanowiona odr~bna wtasnosc dw6ch lokali, kt6rych 
wtascicielem jest wytqcznie podatnik, w6wczas licznik takiego utamka stanowi 
powierzchnia uzytkowa ww. dw6ch wyodr~bnionych lokali stanowiqcych wtasnosc 
podatnika, natomiast mianownik takiego utamka stanowi powierzchnia uzytkowa 
catego budynku, w kt6rym zostaty wyodr~bnione omawiane lokale. 

Przenoszqc powyzsze na grunt niniejszej sprawy, nalezy zauwazyc, ze w 
przypadku, gdy zostanie ustanowiona odr~bna wtasnosc dw6ch lokali w ww. 
budynku posadowionym na dziatce ewidencyjnej nr ......... (obr~b 216) w 
Rzeszowie i wtascicielem obu wyodr~bnionych lokali b~dzie wytqcznie 
Wnioskodawca, to w6wczas obowiqzek podatkowy w podatku od nieruchomosci 
od gruntu [tj. od dziatki ewidencyjnej nr .. ..... .. (obr~b 216) w Rzeszowie] oraz od 
tych cz~sci ww. budynku, kt6re b~dq wchodzic w sktad nieruchomosci wsp6lnej, 
b~dzie obciqzat Wnioskodawc~ wytqcznie w cz~sci utamkowej wynikajqcej ze 
stosunku powierzchni uzytkowej ww. dw6ch wyodr~bnionych lokali stanowiqcych 
wtasnosc Wnioskodawcy do powierzchni uzytkowej catego ww. budynku i na 
Wnioskodawcy nie b~dzie ciqzyt obowiqzek podatkowy w podatku od 
nieruchomosci w cz~sci przekraczajqcej utamek obliczony w powyzszy spos6b. W 
konsekwencji, w przypadku Wnioskodawcy podstaw~ opodatkowania w podatku 
od nieruchomosci w omawianym przypadku b~dzie stanowic powierzchnia 
uzytkowa ww. dw6ch wyodr~bnionych lokali stanowiqcych wtasnosc 
Wnioskodawcy, a takze obliczony w powyzszy spos6b utamek powierzchni gruntu, 
obejmujqcego dziatk~ ewidencyjnq nr ...... ... (obr~b 216) w Rzeszowie, oraz 
obliczony w powyzszy spos6b utamek powierzchni uzytkowej tych cz~sci ww. 
budynku, kt6re b~dq wchodzic w sktad nieruchomosci wsp6lnej . 

W tym miejscu nalezy podkreslic, ze powyzsze zasady wynikajq wprost z 
literalnego brzmienia przepisu art. 3 ust. 5 upoi. Warto w tym miejscu r6wniez 
przypomniec, ze niedopuszczalne jest odst~powanie od wynik6w wyktadni 
literalnej U~zykowej) przepis6w prawa podatkowego, gdyby miato to prowadzic do 
rezultat6w niekorzystnych dla podatnika. Zgodnie bowiem z art. 84 i art. 217 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej istnieje obowiqzek ponoszenia podatk6w, 
ale jedynie w takim zakresie, jaki wprost wynika z przepis6w ustawy 
niedopuszczalne jest odwotywanie si~ do innych rodzaj6w wyktadni niz wyktadnia 
j~zykowa (np. celowosciowej), kt6ra skutkowataby zwi~kszeniem opodatkowania . 

Zaprezentowane wyzej stanowisko Wnioskodawcy jest powszechnie aprobowane 
przez Organy podatkowe oraz Sqdy administracyjne, w tym przez Prezydenta 
Miasta Rzeszowa, kt6ry w interpretacji indywidualnej z dnia 25.05.2011 r. Nr FN.I
3120.6 .1.2011, uznat za prawidtowe stanowisko analogiczne do 
zaprezentowanego wyzej stanowiska Wnioskodawcy. Ponadto, stanowisko 
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analogiczne do zaprezentowanego wyzej stanowiska Wnioskodawcy zostato 
uznane za prawidtowe w interpretacji indywidualnej Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarz~dz z dnia 25.06.2013r. Nr RFPO.3120/1 012/001 12013, interpretacji 
indywidualnej Burmistrza Miasta Rumi z dnia 25.02.2014r. Nr FB-P.310.2.2013, 
interpretacji indywidualnej Prezydenta Miasta S+upska z dnia 18.03.2014 r. Nr F
RPL-VII.3120.73b.2013, oraz interpretacji indywidualnej Prezydenta Miasta 
Stupska z dnia 18.03.2014 r. Nr F-RPL-VI1.3120.73.2013. Stanowisko 
Wnioskodawcy znajduje r6wniez potwierdzenie m.in. w wyroku Naczelnego Sqdu 
Administracyjnego z dnia 13.11.2012 r. Sygn. akt II FSK 647/11, wyroku 
Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego w Warszawie z dni 08.10.2010 r. oraz 
wyroku Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 
02.02.2009r. Sygn. akt III SAlWa 2535/08. 

UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY DO PYTANIA NR 2 

W pierwszej kolejnosci, nalezy zauwazyc, ze argumentacja przedstawiona przez 
Wnioskodawc~, jako uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 1, 
kt6rq Wnioskodawca w ca+osci podtrzymuje, potwierdza r6wniez prawid+owosc 
stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 2, a mianowicie, ze w przypadku, gdy 
zostanie ustanowiona odr~bna wtasnosc dw6ch lokali w budynku posadowionym 
na dzia+ce ewidencyjnej nr ......... (obr~b 216) w Rzeszowie i wtascicielem jednego 
z tych lokali b~dzie Wnioskodawca, natomiast w+asnosc drugiego z 
wyodr~bnionych lokali wraz z okreslonym udziaJem w nieruchomosci wsp61nej 
zostanie przeniesiona przez Wnioskodawc~ na rzecz innego podmiotu, to 
w6wczas obowiqzek podatkowy w podatku od nieruchomosci od gruntu [tj. od 
dziaJki ewidencyjnej nr ........ . (obr~b 216) w Rzeszowie] oraz od tych cz~sci ww. 

budynku, kt6re b~dq wchodzic w sk+ad nieruchomosci wsp61nej, b~dzie obciqzaJ 
Wnioskodawc~ wyJqcznie w cz~sci uJamkowej wynikajqcej ze stosunku 
powierzchni uzytkowej ww. jednego wyodr~bnionego lokalu stanowiqcego 
w+asnosc Wnioskodawcy do powierzchni uzytkowej ca+ego ww. budynku i na 
Wnioskodawcy nie b~dzie ciqzy+ obowiqzek podatkowy w podatku od 
nieruchomosci w cz~sci przekraczajqcej utamek obliczony w powyzszy spos6b, 
oraz w konsekwencji w przypadku Wnioskodawcy podstaw~ opodatkowania w 
podatku od nieruchomosci b~dzie stanowic powierzchnia uzytkowa ww. jednego 
wyodr~bnionego lokalu stanowiqcego wJasnosc Wnioskodawcy, a takze obliczony 
w powyzszy spos6b uJamek powierzchni gruntu, obejmujqcego dziatk~ 

ewidencyjnq nr ...... ... (obr~b 216) w Rzeszowie, oraz obliczony w powyzszy 
spos6b utamek powierzchni uzytkowej tych cz~sci ww. budynku, kt6re b~dq 
wchodzic w sk+ad nieruchomosci wsp6lnej. 

Ponadto, nalezy zauwazyc, ze w omawianym przypadku nie znajdzie 
zastosowania art. 3 ust. 4 upoi, a jedynie art. 3 ust. 5 upoi. Wynika to zar6wno z 
zastrzezenia zawartego w ww. przepisie art. 3 ust. 4 upoi, z kt6rego wynika, ze 
przepis ten nie znajduje zastosowania w okolicznosciach, 0 kt6rych mowa wart. 
3 ust. 5 upoi , ale r6wniez wynika to z brzmienia art. 3 ust. 5 upoi, wskazujqcego, 

Strona 10 z 16 



ze jest to szczeg61na regulacja (lex specialis), kt6ra w spos6b autonomiczny i 
wyczerpujqcy reguluje zakres obowiqzku podatkowego w podatku od 
nieruchomosci w sytuacji, gdy w budynku zosta+a ustanowiona odr~bna w+asnosc 
lokali. Zgodnie zas z zasadq lex specialis derogat legi generali, przepis szczeg61ny 
(art. 3 ust. 5 upoi) wy+qcza stosowanie przepisu og61nego (art. 3 ust. 4 upoi). 

R6wniez zaprezentowane wyzej stanowisko Wnioskodawcy jest powszechnie 
aprobowane przez Organy podatkowe oraz Sqdy administracyjne, w tym przez 
Prezydenta Miasta Rzeszowa, kt6ry w interpretacji indywidualnej z dnia 
25.05.2011 r. Nr FN.1-3120.6.1.2011, uzna+ za prawid+owe stanowisko 
analogiczne do zaprezentowanego wyzej stanowiska Wnioskodawcy, wskazujqc 
m.in ., ze (cyt.) : "Natomiast z chwilq ustanowienia odrf?bnych lokali, opodatkowaniu 
podatkiem od nieruchomosci podlegajq wlasciciele/wsp61wlasciciele lokali w 

stosunku do tych 10ka Ii, oraz od grunt6w i cZf?sci budynku stanowiqcych 
wsp61wlasnosc, podlegajq opodatkowaniu w cZf?sciach ulamkowych wynikajqcych 
ze stosunku powierzchni utytkowej lokalu do calego budynku. " 

Ponadto, stanowisko analogiczne do zaprezentowanego wyzej stanowiska 
Wnioskodawcy zosta+o uznane za prawid+owe w nast~pujqcych interpretacjach 
indywidualnych: 

> 	 interpretacji indywidualnej Burmistrza Miasta Rumi z dnia 25.02.2014r. Nr FB
P.310.2.2013 (cyt.): "Zgodnie bowiem z art. 3 ust.5 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. 0 podatkach i oplatach lokalnych (.. .) jeteli wyodrf?bniono wlasnosc 
lokali, obowiqzek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomosci od gruntu 
oraz cZf?sci budynku stanowiqcych wsp61wlasnosc ciqty na wlascicielach lokali 
w zakresie odpowiadajqcym cZf?sciom ulamkowym wynikajqcym ze stosunku 
powierzchni utytkowej lokalu do powierzchni utytkowej calego budynku. W 
swietle powytszego Wnioskodawca prawidlowo stwierdzil, te w przypadku 
wyodrf?bnienia wlasnosci 10kaIi, podatek od nieruchomosci od gruntu oraz 
cZf?sci budynku stanowiqcych wsp61wlasnosc bf?dzie ciqtyl na Sp61ce 
(Wnioskodawcy) wzakresie odpowiadajqcym cZf?sci ulamkowej wynikajqcej ze 
stosunku powierzchni utytkowej lokalu do powierzchni utytkowej calego 
budynku." 

> 	 interpretacji indywidualnej Prezydenta Miasta S+upska z dnia 18.03.2014 r. Nr 
F-RPL-VI1.3120.73.2013 (cyt.): "Organ podatkowy zgadza sif? ze stanowiskiem 
wnioskodawcy, it w opisanej sytuacji i istniejqcym stanie prawnym, obowiqzek 
podatkowy dotyczqcy cZf?sci wsp61nych budynku i gruntu bf?dzie ciqtyl na 
wsp61wlascicielach odpowiednio do cZf?sci ulamkowych wynikajqcych ze 
stosunku powierzchni utytkowej wyodrf?bnionego lokalu do powierzchni 
utytkowej calego budynku. przy ustalaniu podstawy opodatkowania 
zastosowanie bf?dzie mial art. la ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i oplatach lokalnych (. . . ) Wedlug poglqdu szeroko 
reprezentowanego w orzecznictwie sqd6w administracyjnych, art. 3 ust 4 
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wymienionej ustawy 0 podatkach i oplatach lokalnych wprowadza og61nq 
zasad~ opodatkowania powierzchni stanowiqcych wsp61wlasnosc. Natomiast 
art 3 ust 5 tejte ustawy wprowadza szczeg61nq regu/~ w zakresie 
opodatkowania powierzchni wsp61nych w budynkach z wyodr~bnionq 

wlasnosciq lokali. (. . .) Skoro ustawodawca ustanowil szczeg610wy zapis 
dotyczqcy okreslonego przypadku, kt6rym jest wyodr~bnienie lokalu, to w 
takich wlasnie przypadkach nalety go stosowac. Zatem obowiqzek podatkowy 
wlascicieli wyodr~bnionych lokali w zakresie dotyczqcym wsp61wlasnosci 
gruntu oraz cz~sci wsp61nych budynku okresla wylqcznie art. 3 ust 5 
wymienionej ustawy 0 podatkach i oplatach lokalnych. Poglqd ten 
przedstawiono w wyroku z dnia 08.10.2010 r. Wojew6dzkiego Sqdu 
Administracyjnego w Warszawie sygn. Akt SAIWa 1336/10. Wskazujqc, te 
wynika on zar6wno z zastrzetenia zawartego wart. 3 ust 4 ustawy, kt6re 
oznacza, te przepis ten nie ma zastosowania w okolicznosciach okreslonych 
w ust. 5 oraz z brzmienia ust 5 wskazujqcego, te jest to specyficzna regulacja 
obowiqzku podatkowego wsp61wlascicieli, b~dqcych wlascicielami 
wyodr~bnionych lokali, w zakresie podatku od nieruchomosci od gruntu oraz 
cz~sci budynku stanowiqcych wsp61wlasnosc. " 

Analogiczne stanowisko zosta.o zaprezentowane w interpretacji indywidualnej 
Prezydenta Miasta S.upska z dnia 18.03.2014 r. Nr F-RPL-VI1.3120.73b.2013. 

> interpretacji indywidualnej Burmistrza Miasta i Gminy Swarz~dz z dnia 

25.06.2013r. Nr RFPO.3120/1012/001/2013 (cyt): "Zgodnie z art 3 ust 5 
u.p.o.L, jeteli wyodr~bniono wlasnosclokali, obowiqzek podatkowy w zakresie 
podatku od nieruchomosci od gruntu oraz cz~sci budynku stanowiqcych 
wsp61wlasnosc ciqty na wlascicielach lokali w zakresie opowiadajqcym 
cz~sciom ulamkowym wynikajqcym ze stosunku powierzchni utytkowej lokalu 
do powierzchni utytkowej calego budynku. przy ustalaniu podstawy 
opodatkowania nalety stosowac art la ust 1 pkt 5 ( ... )". 

Tak jak to zosta{o wczesniej zauwazone, zaprezentowane wyzej stanowisko 

Wnioskodawcy znajduje r6wniez potwierdzenie w judykaturze. Przyk{adowo, w 

wyroku z dnia 13.11.2012 r. (Sygn. akt II FSK 647/11), Naczelny Sqd 
Administracyjny wskaza{, ze (cyt.): Jak trafnie zauwatyl Sqd pierwszej instancji, a 

wskazuje na to r6wniet sp61ka w odpowiedzi na skarg~ kasacyjnq (s. 5-6), tresc 
art. 3 ust 4-5 u.p.o.L nie nasuwa w warstwie literalnej zastrzezefl. Stqd tet ustalefl 
interpretacyjnych dokonanych w tym trybie nie spos6b kwestionowac ze wzg/~d6w 
systemowych, czy tet funkcjonalnych. Zastosowanie na gruncie niniejszej sprawy 
art. 3 ust. 5 u.p.o.L jest niesporne, zwlaszcza w swietle dotychczasowych, 
wiqtqcych orzeczefl wydanych w sprawie (zob. w szczeg61nosci ww. wyrok 0 

sygn. 11/ SAIWa 2535/08). Natomiast art 3 ust. 4 u.p.o.L stanowi 0 solidarnym 
opodatkowaniu wsp61wlasnosci (wsp6Iposiadania) nieruchomosci lub obiektu 
budowlanego, wyrainie jednak wskazujqc in fine na zastrzetenie ust 5 ww. 
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artykulu. Prawidlowo wi~c wywi6dl Sqd wojew6dzki, te nie mote bye mowy 0 

wsp61stosowaniu na gruncie przedmiotowego stanu faktycznego ust~p6w 4 i 5 art 
3 u.p.o.L, jak tego chce organ (s. 11 skargi kasacyjnej), gdyt ten drugi przepis 
stanowi lex specialis wzg/~dem pierwszego z wymienionych. 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 u.p.o.L, gdzie przepis ustanawiajqcy 
wyjqtek (ust 5) nast~puje bezposrednio po przepisie okreslajqcym zasad~ w 
odniesieniu do opodatkowania nieruchomosci lub obiekt6w budowlanych 
wsp61nych (ust. 4). Oodatkowo ten ostatnio wskazany przepis wyrainie odsyla do 
przepisu stanowiqcego wyjqtek, jakim jest art. 3 ust. 5 u.p.o.l. Oczywiste jest 
bowiem, te zwrot "z zastrzeteniem ust 5", kt6rym operuje art 3 ust 4 u.p.o.l, nalety 
interpretowae jako odeslanie (zob. G. Wierczynski, Redagowanie i oglaszanie 
akt6w normatywnych. Komentarz, Lex nr 55404)." Analogiczne stanowisko 
zosta~o zaprezentowane przyk~adowo w wyroku Wojew6dzkiego Sctdu 
Administracyjnego w Warszawie z dni 08.10.2010 r. oraz wyroku Wojew6dzkiego 

Sctdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 02.02.2009r. Sygn. akt III SAM/a 

2535/08. 

UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY DO PYTANIA NR 3 

R6wniez i w tym przypadku nalezy w pierwszej kolejnosci wskazac, ze 

argumentacja przedstawiona przez Wnioskodawc~, jako uzasadnienie 
stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 1 i nr 2, kt6rct Wnioskodawca w ca~osci 

podtrzymuje, potwierdza takze prawid~owosc stanowiska Wnioskodawcy do 
pytania nr 3, a mianowicie, ze w przypadku, gdy zostanie ustanowiona odr~bna 

w~asnosc dw6ch lokali w budynku posadowionym na dzia~ce ewidencyjnej nr 
.... ..... (obr~b 216) w Rzeszowie i w~ascicielem jednego z tych lokali b~dzie 
Wnioskodawca, natomiast w~asnosc drugiego z wyodr~bnionych lokali wraz z 
okreslonym udzia~em w nieruchomosci wsp61nej zostanie przeniesiona przez 

Wnioskodawc~ na rzecz innego podmiotu, a takze Wnioskodawca dokona zbycia 

na rzecz tego innego podmiotu (Iub jeszcze innego podmiotu) udzia~u we 
w~asnosci pozosta~ej cz~sci ww. budynku, tj . tej nie b~dctcej ani wyodr~bnionymi 
lokalami ani tez nie wchodzctcej w sk~ad nieruchomosci wsp61nej (0 ile taka 

pozosta~a cz~sc ww. budynku wystctPi), z kt6rym to udzia~em zwictzany b~dzie 
okreslony udzia~ w nieruchomosci wsp61nej, to w6wczas obowictzek podatkowy w 

podatku od nieruchomosci od gruntu [tj. od dzia~ki ewidencyjnej nr ... ... ... (obr~b 
216) w Rzeszowie] oraz od tych cz~sci ww. budynku, kt6re b~dct wchodzic w sk~ad 
nieruchomosci wsp61nej, a takze od pozosta~ej cz~sci ww. budynku, tj. tej nie 

b~dctcej ani wyodr~bnionymi lokalami ani tez nie wchodzctcej w sk~ad 

nieruchomosci wsp61nej, b~dzie obcictza~ Wnioskodawc~ wy~ctcznie w cz~sci 

u~amkowej wynikajctcej ze stosunku powierzchni uzytkowej ww. jednego 
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wyodr~bnionego lokalu stanowiC4cego w~asnosc Wnioskodawcy do powierzchni 

uzytkowej ca~ego ww. budynku i na Wnioskodawcy nie b~dzie ciC4zy~ obowiC4zek 
podatkowy w podatku od nieruchomosci w cz~sci przekraczajC4cej u~amek 

obliczony w powyzszy spos6b, oraz w konsekwencji w przypadku Wnioskodawcy 

podstaw~ opodatkowania w podatku od nieruchomosci b~dzie stanowic 

powierzchnia uzytkowa ww. jednego wyodr~bnionego lokalu stanowiC4cego 
w~asnosc Wnioskodawcy, a takze obliczony w powyzszy spos6b u~amek 

powierzchni gruntu, obejmujC4cego dzia~k~ ewidencyjnC4 nr ......... (obr~b 216) w 
Rzeszowie, obliczony w powyzszy spos6b u~amek powierzchni uzytkowej tych 

cz~sci ww. budynku, kt6re b~dC4 wchodzic w sk~ad nieruchomosci wsp61nej, oraz 

obliczony w powyzszy spos6b u~amek powierzchni uzytkowej pozosta~ej cz~sci 

ww. budynku, tj. tej nie b~dC4cej ani wyodr~bnionymi lokalami ani tez nie 

wchodzC4cej w sk~ad nieruchomosci wsp6lnej. 

Ponadto, nalezy zauwazyc, ze w razie ustanowienia odr~bnej w~asnosci lokali 

moze wystC4Pic cz~sc budynku, kt6ra nie b~dzie ani wyodr~bnionyrni lokalami ani 

tez nie b~dzie wchodzic w sk~ad nieruchomosci wsp6lnej, a kt6ra b~dzie stanowi6 

nadal przedmiot w~asnosci dotychczasowego w~asciciela budynku, z kt6rym to 

prawem w~asnosci zwiC4zany b~dzie okreslony udzia~ w nieruchomosci wsp6lnej. 

W sk~ad omawianej cz~sci budynku wchodzic b~dC4 zw~aszcza samodzielne lokale 

niewyodr~bnione. Zgodnie z art. 4 ust. 1 uwl, dotychczasowemu w~ascicielowi 

nieruchomosci przys~u9ujC4 co do niewyodr~bnionych lokali oraz co do 

nieruchomosci wsp61nej takie same uprawnienia, jakie przys~u9ujC4 w~ascicielom 

lokali wyodr~bnionych, przy czym odnosi si~ to takze do jego obowiC4Zk6w. Art. 3 

ust. 3 uwl okresla natomiast jak nalezy obliczac udzia~ w~asciciela samodzielnych 

lokali niewyodr~bnionych w nieruchomosci wsp6lnej . 

PrzenoszC4c powyzsze na grunt niniejszej sprawy, nalezy zauwazyc, ze w sytuacji, 
gdy Wnioskodawca dokona zbycia udzia~u we w~asnosci pozosta~ej cz~sci ww. 
budynku, tj. tej nie b~dC4cej ani wyodr~bnionymi lokalami ani tez nie wchodzC4cej 
w sk~ad nieruchomosci wsp61nej (0 ile taka pozosta~a cz~sc ww. budynku wystqpi), 

z kt6rym to udzia~em zwiC4zany b~dzie okreslony udzia~ w nieruchomosci wsp61nej, 

to na skutek tego zbycia powstanie wsp6~~asnosc, a niewC4tpliwie w tym 

przypadku znajdzie zastosowania art. 3 ust. 5 upoi, kt6ry to przepis - co nalezy 
jeszcze raz podkreslic - w spos6b wyczerpujqcy i autonomiczny reguluje zakres 

obowiqzku podatkowego w sytuacji, gdy zosta~a ustanowiona odr~bna w~asnosc 

lokali, i nie znajdzie zastosowania w omawianym przypadku art. 3 ust. 4 upoi, co 

zosta~o szczeg6~owo wyjasnione w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy do 

pytania nr 2. A zatem, w omawianym przypadku, r6wniez od pozosta~ej cz~sci 
omawianego budynku, tj. tej nie b~dC4cej ani wyodr~bnionymi lokalami ani tez nie 
wchodzC4cej w sk~ad nieruchomosci wsp61nej, obowiC4zek podatkowy w podatku od 

nieruchomosci b~dzie obciC4za~ Wnioskodawc~ WY~C4cznie w cz~sci u~amkowej 
wynikajC4cej ze stosunku powierzchni uzytkowej ww. jednego wyodr~bnionego 
lokalu stanowiqcego w~asnosc Wnioskodawcy do powierzchni uzytkowej ca~ego 

omawianego budynku i na Wnioskodawcy nie b~dzie ciC4zy~ obowiC4zek podatkowy 
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w podatku od nieruchomosci w cz~sci przekraczajqcej u~amek obliczony w 
powyt.szy spos6b, i w konsekwencji podstaw~ opodatkowania w tym przypadku 
b~dzie stanowit obliczony w powyt.szy spos6b u~amek powierzchni uZytkowej 
pozosta~ej cz~sci omawianego budynku, tj. tej nie b~dqcej ani wyodr~bnionymi 
lokalami ani tet. nie wchodzqcej w sk~ad nieruchomosci wsp6lnej. 

R6wniet. zaprezentowane wyt.ej stanowisko Wnioskodawcy znajduje 
potwierdzenie w powo~anych wyt.ej interpretacjach Organ6w podatkowych oraz 
orzeczeniach Sqd6w administracyjnych, w tym w szczeg61nosci w powo~anej 
wyt.ej interpretacji indywidualnej Prezydenta Miasta S~upska z dnia 18.03.2014 r. 

Nr F-RPL-VI1.3120.73.2013, interpretacji indywidualnej Prezydenta Miasta 
S~upska z dnia 18.03.2014 r. Nr F-RPL-VII.3120.73b.2013 oraz interpretacji 
indywidualnej Burmistrza Miasta Rumi z dnia 25.02.2014r. Nr FB-P.310.2 .2013. 

IV. OSWIADCZENIE, 0 KTORYM MOWA W ART.14h § 4 ORDYNACJI PODATKOWEJ 

Stosownie do art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej, Wnioskodawca oswiadcza pod rygorem 

odpowiedzialnosci karnej za fatszywe zeznania, ze elementy stanu faktycznego obj~te 

wnioskiem 0 wydanie interpretacji w dniu ztozenia wniosku nie Sq przedmiotem toczqcego 

si~ post~powania podatkowego, kontroli podatkowej, post~powania kontrolnego organu 

kontroli skarbowej oraz ze w tym zakresie sprawa nie zostata rozstrzygni~ta co do jej istoty 

w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontjoli skarbowej. 
1. 
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