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22-400 Zamość

reprezentowane przezi

pełnomocn il<a szczególnego ......
adres do doręczeń:

02-001 Warszawa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

PrezYdent Miasta ZamoŚÓ działającna podstawie art. 14j § 1 i § 3 w mtiązkll z art.l4bil4c§l,§3i§4ustawYzdniaŻlsierpnia1997r.Ordynacjapodatkowa(tekstjedn.
Dz. U. z 2017 r. poz. 20I 

_z 
późn. zm.), po rozpattzeniu wniosku . . .. . . ..... z dnia 09lutego 2018 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Zamość - ń.02.2018 r.) o wydanie

11e.+r9ta9ji indywidualnej przepisów prawa podatkowego stwierdza, że stanowiskoWnioskodawcy, iz:

1) należąca do Wnioskodawcy budowla tj. bocznica kolejowa o numerze inw. ....w całoŚci korzYsta ze zvvo\nienia z opodatkońania podatkień od nieruchomości na mocy art.
] ust, 1 pkt 1 lit. a upol - w brzmieniu aktualnym, o|owiązującym od dnia 1 sĘcznia2ll7 r. _jest prawidlowe,

2) grunty oznaczone jako dziŃki ewidencyjne nr ..... i nr ..... przy ul. ........... wZamoŚciu, na których znajdują się elemenĘ 
-infrastruktury 

kolejowej i*;;ą;" opisanąbocznicę kolejową wnioskodawcy oruz - w przypadku działki nr . również inneobiektY, budYnki i budowle,niestanowiące elemóntów infrastruktury kolejowej, korzystają wcałoŚci ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na mocy art. 7 ust. 1 pkt1 lit, a uPol - w brzmieniu aktualnym, obowiązują.y- oJ dnia 1 sĘcznia 20t7 r.- jestprawidłowe,

3) z uwagi na Potwierdzenie stanowiska Wnioskodawcy, wrerżonego w punkcie 2,bezprzedmiotowe jest zapytanie Wnioskodawcy zawaftę * puńk.i. 3-- W'przypadku
stwierdzenią, Że stanowislro Wnioskodawcy w zalrresie pytania nr 2 i działki nr ..,. (na której _

Poza elementami infraslruhu7 lytei9wij, rworzqcyńi bocznice kolejowq Wnioskodawcy _
zlokalizowane sq talrże inne obiekĘ, budynki i b_udówk niebędqce elemeniamt rnfrastrukturylakj9wej) nie jest Prawidłowe, to czy w odniesieniu do dziąłki nr 4]/4 ztłolnieniu od
9r9datlawania na podstawie art. 7 ust. ] pkt 1 lit. a,upol będq podlegały te jej jagłnenty, naktórych sq bezpośrednio posadowione etŻmenty infrńt uńury kotńiei ń;;r;; bocznicęlalejowq Wnioskodawcy 9rlz te częŚci przedmńniei działki,"hóre sq potrzebne do obsługi ilrorzYstania z bocznicy kolejowej - i zatem i beŹprzedmiotowe jest stanowisko organupodatkowego co do tego punktu.



Wnioskiem z dnia 09 lutego 2018 r. Wnioskodawca .... ..Sp. z o.o.rePrezentowany ptzezpełnomocnika szczególnego ..... ... zwróciłsię o udzieleniepisemnej interpretacji przepisów prawa póoutkó*.go, 
"o 

do zastosowania zwolnienia naPodstawie art, 7 ust. 1 Pkt l lit. a ustaw|1!!iu l2"sĘcznia l99l t. o podatkach i opłatachlokalnych (tekst jedn. Dz.IJ. z 2017 r. poz. 1785 z pdń. ,ńS.
Zgodnie z art, !4h § l ustawY Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwościinterPretacje indYwidualne wydaje ńójt, burmiń rp..ło.r," miastĄ, starosta lub marszałekwojewódźwa. W myśl_ art. Iąa § r dwym 

*urtu*}..p 
rezydent miastą na wniosekzainteresowanego, wYdaje, w jego indywidujn.; ńiuń", interpretację przepisów prawa

Podatkowego (interPretację indywidualną). wniósei< o inte.p."tację indywidualną mozedoĘczyó zaistniałego stanu faktycrn"go lub zdaruenia prrytszłego. WnioskodawcaobowiązanY jest do vłyczerpujące§o przedstawienia zaistniałego stanu faĘcznego lubzdarzenia Prryszłego oraz do pizódsiawienia *łurn.to ,-tuŃir6 * ,pńi" oJ.ny p.u*n.;tego stanu faĘcznego lub zdarzenia przyszłego. ńioskodawca składa os*iuł.r.nie pod
rygorem odPowiedzialnoŚci karnej za fałsrywe zeznania, że elementy ,t*u ar.ty cznegoobjęte wnioskiem o wYdanie interpretacji w dniu złoienia wniosku nie są przedmiotemtoczącego się postępowania podatkowegÓ, ]<ontroli podatkowej, postępowania kontrolnegoorganu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie ,pru*u iie została rczstrątgnięta co do jejistotY w decYzji lub Postanowieniu oigunu podatkowego lub organu kontrojiskarbowej. Wrazie złoŻenia fałszYwego oświadcr"nlą w}dana intefrretacja indywidualr; ;i; wywofujeskutków prawnych.

W PrzedmiotowYm wniosku Wnioskodawca przedstawił następujący istniejący stanfaĘczny:

Stan fakĘczny doĘczący budowli bocznicy kotejowej

wnioskodawca jest producentem mąk pszennych piekarniczych i rynkowych. JegodziałalnoŚÓ obejmuje łównież skup, pizetwórstwo, przechowyw anie oraz obrót zbożem.Wnioskodawca Posiada także włisnó laboratorium,'*-łto"y- oceniana jest jakość i
PrzYdatnoŚÓ ziama do Przetwórstwa i s\upr1._Zb9ża uffiane do produkcji mąk i otrębów
Pochodzą z Ęonu Pofudniowo - wschodniej Polski, głÓ;i; z Ftózłtocza. 

"Gotowe 
produĘsPrzedawane są w całej Polsce o atakże za jej-wschoOrń sr"ri.ą . W zvłięku z powyższyln, wswojej działalnoŚci Wnioskodawca korzysta z transpoń kolejowego i z tej przyczyny jestwłaścicielem elewatora zbożowego i bocźnicy r<orejoĘ w żu.os.iu.

Bocznica kolejowa, o1a1w!e skróconej ].....:...... jest jedną z bocznic w grupie bocznicszlakowych, która' odgałęzia się rozjazdem Nr aóz oa toru szlakowego międ zy staĘąZamoŚĆ, a PosteruŃiem odgałęźnym Jarosławiec w km 11,03Ó finii kolejŃq Ńr'iz Zawada- Hrubieszów Miasto.

Bocznica P.Z.Z. Wnioskodawcy przeznaczona jest do:' PrzYjmowania i wYładunku przesyłek wagonowych zawierających zboża i surowceenergetyczne,
' wYkonYwania PracY,manewrowej związanej z podstawianiem i zabieraniem wagonów
na i z punktów ładunkowych,
' Prowadzenia czYnnoŚci ładunkowych i wysyłkowych zboża otaz przetworów
zbożowychw wagonach,, ptzyjmowanie izdawanie wagonów w punkcie zdawczo- odbiorczym.



Profil działalnoŚci bocznicy nie przewiduje pruewozu towarów niebezpiecznych.Przedmiotowa bocznica uzytkowana jeśprzezWnioskodawcę dla własnych potrzeb.

2Bocznica Wnioskodawcy eksploatowana jest na podstawie:' udostęPniania infrastruktury kolejońej, od3mu;ące3-ior oo;azdowy do bocznicy i torystacYjne, będącej w zaruądzie Pń PotJtie.iinie ror.:oń s.ł. na zasadach ońślonych wRegulaminie PrzYdzielania tras pociągów i korzystania" z pizydzielonych tras pociągów ptzezlicencj onowanych przew oźników ko 6j owych,' umowY bocznicowej Nr z dnia2 sĘcznia2009 r. zawartej na czas nieokreślonyz PKP Cargo S,A. w Warszawie, Wschodnim. ŹuĘł7i"^ Śpołti * tuLfinie. Zalłęsumowy
.rozszetzono o Postanowienia zawarte w Aneksie Nr 2 z dnii2 stycznia 2012 r. i ńeksie Nr 3z dnia2 sĘcznia}}lł r.,' Świadectwa bezPieczeństwa Nr 136/UI( 14 z dnia 30 czerwca 2014 r. wydanego przezPrezesa Urzędu Transportu Kolejowego

!o:T'"? obsfugiwana jest przóz pńewoźnika kolejowego tj. PKP Cargo S.A. WschodniZakład Spółki w Lublinie.
Wnioskodawca doPuszcza do współużytkowania bocznicy inne podmioty posiadające licencje
Przewozowę PoQrzez zawarcie stosownd u.9*{ na wspófużytko*unió bocziicy. Sposób
Prowadzenia ruchu na bocznicy określa .nesulgrn prac; io9znicy kolejowej, opracowanyptzezwnioskodawcę, a następnie uzgodnion} z pkp ńorct i" rinie ńole;owe s.ł.
Na mocy wskazanej ,vqrlżeJ umowy bocznicowej Nr ........:' PrzewoŹnik kolejowY obowiązany jest podstawiać lub zabieruó próżne oraz ładownewagony nalz punkfu zdawczo - odbiorczegó boórnicy,' Wnioskodawca obowiązany jest przyjm o.iĆ wagony przybyłe dla niego w stanieładownym i próżnym oraz zamówioie prielniego pod złzainel<wagony próżne.Zgodnie z powołaną umową do obowiątow wiiostJu*.y,n . in.naleĘ:' utwYmYwanie w sPrawnoŚci technicznej torów i rozjazdów stanowiących jegowłasnośó,, ustawianie i stałe utrzymanie tablic i wskazników,, zachowaniawolnejprzestrzeniwzdfużtorówbocźnicowych,
' PrzYgotowanie.bocznicy do pracy w okresie zimowym (Ósłona, odśnieżanie etc.),, umozliwienie dg.stępu 

{9 b_g9znicy-Rllc9wnikom ptzewoźnika obsfugującym bocznicęoraz organom nadzoru i kontroli PKP CARGO S.A.,' Przestrzeganie zakazuptzemieszczaniawagonów na tory pKp pLK S.A. poza punktzdawczo - odbiorczy.
Za czYnnoŚci obsługi bocznicY Wnioskodawca uiszczaopłaty na rzecz przewoźnika, tj. pKp
CARGO S.A., określone umową bocznicową zdnia2 styćznia2009 r.i aneksami.

Z uwagi na to, ze Wnioskodawca nie posiada własnego pojazdu trakcyjnego oraz drużynymanewrowej, czYnnoŚci wYkonYwane są lokomotywąrni*Ó*rÓ*ą przewoźnika,w godzinachokreślonych w planie obsługi bocznicy, opracowanym przez PW CARGO S.A. wPorozumieniu z Wnioskodawcą. WsŻekió 
"rynooś"i' arłięane z zamawianiem,

Podstawianiem i manewrami na bócznicy, *.u*ń podpisanych umów z kontrahentami,których towary są przewożone wagonami, scedowano d ryćh kontrahentów.

SPÓłka PKP CARGO S.A. Posiada licencję ptzewoźnika kolejowego - jest wpisana dorejestru przewoźników kolejowych urzędu rrńportu kolejowego pod nr 68.

Bocznica $łada się szczególnie z takich elementów jak:, podtorzę z urządzeniami odwadniaj ącymi i zibezpieczającymi oraz



' nawierzchnia.torowa z podsypki z tłucznia oraz tama toru zbudowana z podkładówbetonowych, szrm) złączek i przyMieidzeń.

Scharakteryzowana WyŻej bocznica kolejowa, w ewidencji środków trwĄch Wnioskodawcy

DotYchczas Wnioskodawca zgłaszał bocznicę kolejową do opodatkowania podatkiem odnieruchomoŚci i oPodatk9wywał jako budową ńiĘ* z prowadzeniem działalnościgospodarczej, z wartością początkową (w źon ..l ble:ąeJo zł, jako podstawąopodatkowania.

I. Stan faktyczny doĘczący gruntów

Bocznica kolejowa.Wnioskodawcy przebiega m. in. przez dzińkę nr .... ....... oraz przezdziałkę flt " ",, znajdujące się przY ut. .... ... w Zamośiiu 6.dno.ń e*io"n"}; ia 066a0I lMiasto ZamoŚÓ, obręb 0001 Miasio Zamość,jednostka ffit.o*u G.6393). Działk; nl..._oznaczona jest w ewidencji gruntów i. budynków symbólem Bp _ zurbanizowane terenyniezabudowane. Jej Powierzchnia wynosi o.zhe na. ńian<anr . . . . oznaczona jest symbolemBa - tereny przemysłowe, a jej powiórzchniato 2.7086 ha.
obydwie działki znajdują się w uzytkowaniu wieczysĘm wnioskodawcy.
Działka nr "... zajętajest w całości przez boczn.i tor..;o*ą Wnioskodawcy. Na dziŃce nr"", majdują się natomiast - poza budowlą bocznicy - tńe inne obieĘ, bujynki i budowle,niestanowiące infrastruktury, kolejowej w rozumieniu przepisów ustawy o transporciekolejowYm (m. in. Ęudry9k biurowy z-warsztatami, budynek kotłowni wraz z magazynem,
estakady stalowe, zbiorniki na zboże, sieci elektryczne).

W nviązku z wYŻei_oPisanym istniejącym stanem faktycznym, Wnioskod awca zailałnastępuj ące pytania dotyczące istniejąc/ch stanów faktycznych :

Ętanie nr 1 (doĘczące budowli)

Czy należąca do Wnioskodawcy budowla, d. bocznica kolejowa o numerze inw, ....., wcałoŚci korzYsta ze z.wolnienia z opodatko*aniu podatkiem od nieruchomości na mocy art. 7ust, 1 Pkt 1 lit. a uPoi - w brzmieniu aktualnym, olowiąującym od dnia l sĘcznia21l7 t.?

Ętanie nr 2 (doĘczące gruntów)

Czy grunty, oznaczone jako działki ewidencyjne nr .... i nr ... przy ul. ... w Zamościu,
P. |aóv!h znajdują się elementy infrasńktury kolejowej ńooą"" "oiń bocznicękolejową Wnioskodawcy oraz - w przypadku aziakin. ..... - ńwniez inne ouiet<t}i budynki ibudowle niestanowiące elementów 

- 
infrastruktury kolejowej, korzystają w 'Óałości 

zeavolnienia z oPodatkowania podatkiem od nierucńomości na mocy art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. aupol- w brzmieniu akfualnym, obowiązującym od dnia 1 styczniaztitlz

Ętanie nr 3 (dofyczące gruntów)

W PrzYPadku stwierdzenią Że stanowisko Wnioskodawcy w zakręsie pytanianr 2 i działklrr"", (na ktÓĘ - Poza elementami infrastruktury kolejowej, tworzącymi bocznicę kolejowąWnioskodawcY - zlokalizowane są także inne obńĘ,'ouovnki- i budowle niebędące
elementami infrastruktury kolejowej) nie jest prawidłoweiio 

"ry 
w odniesieniu do działki nr"" zwolnieniu od oPodatkowania na podstawie art.l ust. 1 pkt i tit. u upol będą podlegały tejej fragmentY, na których są bezpośiednio posadowione eiementy infrastrukfury kolejowej



*?"ą,"9 bocznicę kolejową Wnioskodawcy 9ry te części przedmiotowej działki, które sąpotrzebne do obsługi i korzystani azboczniĆy kolejowej?

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowiska:

Stanowisko dotyczące pytania nr 1

W ocenie WnioskodawcY opisana wż"j_|9cryica kolejowa, stanowiąca środek trwĄ o nrinw, "", i wartoŚci początkowej 
'87Ó.146,70 

zł, i całości korzysta ze nvolnienia zopodatkowania podatkiem od nieruchoT9ś9i na mocy art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a upol - wbrzmieniu aktualnym, obowiązującym od dnia 1 styczniaio,tl ,.

Stanowisko doĘczące pytania nr 2

Zdaniem Wnioskoda'6,'cY l y razie potwierdzeni.a, że należąca do niego bocznica kolejowakorzYsta w całoŚci ze zwolnienia z opodatkowaniapodatkień od nieruciromości na mocy art.7 ust, 1 Pkt 1 lit. a upol - w brzmieniu aktualnym, oLowiązującym od dnia 1 Ęcznia21l1 r. _

_8'ntY, oznaczone jako działki ewidencyjne nr ....... i * ...l., [rzezktóre po"Li"juwskazana
bocznica kolejowa, będą zwolnione bd opodatkowania podatkiem od nieruchomości woParciu oart,7 ust..l Pkt 1lit. aupolwcułoSci bezwzgię:dunato, zenadzńenr4Il4
znajdują się - Poza elementami infrastruktury kolejowej tw"orzącymi bocznicę - takżeobieĘ
budowlane, budynki i budowle niestanowiącó inr.urt uńtury kolejowej

Stanowisko dotyczące pytania nr 3

W ocenie Wnioskodawc{ 
_ I syruacji uznania, że ptzedstawione przez niego stanowisko

odnoŚnie PYtania nr 2 i dziaki o nr . . ... nie jest piawidiowe - to zwolnieniu od Jpodatkowania
Podatkiem od nieruchomości na podstawió arr 7 ust. 1 pkt 1 lit. a upol uioą póor.g aĘ tefragmentY działki T ...., na których są,bezpośrednio pńadowione elementy infrastrukturykolejowej tworzące bocznicę |9lejową Wniorkodu* 

"y'ori t" części przedmioto wej działki,
które są Potrzebne do obsfugi i koizystani azbocznicy kolejowej ńioŚtoau*.y.-

UZASADMEIIIA STANOWISK WNIOSKODAWCY

Stanowisko doĘczące pytania nr 1

|o. nlz9dmiotów oPodatkowania podatkiem od nieruchomości należą - obok gruntów ibudYnków lub ich części - budowie lub ich części nlięine z prowadzeniem działalnościgospodarczej (art.2 ust. 1 upol).l! art, 7 uPol Przewldzlano szereg zwolnień z opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
Zgodnie z art.7 ust. l pkt 1 upol od opodatko.*iu tym podatkiem zwolnion; ńi 

--

, grunty,, budyŃi i, budowle
wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie
kolejowym, która:

1) jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub
b) jest wykorzysĘwana do przewozu osób lub

_ c) tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm.
Powołane brzmienię art. 7 ust. 1 pkt 1 upol zostało wprowadzone z dniem 1 stycznia 20t7 r.



Prąw9łanY PrzePis ustanawia dwie przesłanki, których łączne spełnienie daje podstawę dozwolnienia gruntów, budYnków lub budowli od opodatkowania pódatkiem oo nióucłromości:1) Po Pierwsze - gnrnty, budynki lub budowle muszą wcńodzić w skład infrastruktury
kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowyń,2) po drugie - ta infrastruktura kolejowa musi byÓ:

1) udostępniana ptzewożnikom koĘowym lub
b) wykorzystywana do przewozuosób lub

_ c) tworzyó linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm.
Druga Przesłanka ma PostaĆ alternatywy ł39znej, 

"o 
Órnuóru, że wystarczające jest spehrienie

tylko j edneg o z trzech wymienionych w niój *uńnkór.

InnYmi słowY - abY Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości mógł skorzystaóze zwolnienia, o którym mowa wart. 7 ust. i pkt 1 upol, konieczne.lest, uf uył częścią
składową infrastruktury kolejowej w rozumieniu irzepisów o transporcie torÓ;oi"}m, która to
infrastruktura:, jestudostępnianaprzewoźnikomkolejowym lub, jest wykorzystywana do ptzewozuosób lub, tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm.

Jezeli chodzi o Pierwszą przesłankę zwolnienia z art. 7 ust. 1 pkt 1 upol, to zwrot
"infrastruktura kolejowa" nie został wytłumaczony w ustawie o podatkach i opłatach
lokalnYch, AnalizowanY PrzePis odsyła wyrńnie w tym zakresie do przepisów o transporcie
kolejowYm, a konkretnie do ustawy z dnia28 marca ŹOOZ ,. o transpoicie kolejowym (tj. Dz.
U,2017,2117 zę zm. - dalej: .utk"). Art. 4 pkt 1 utk wskazuje, ze infrastruktura kolejowa to
elementY okreŚlone w zńączniku nr 1 do ustawy. Załącrńr* \ zatytułiiaiy: ,,Wykazelementów infrastruktury kolejowe", stanowi, że w skład infrastruktu.y'r.or.ioń wchodzą
nastęPująceelemenĘ pod warunkiemżetworzączęść linii kolejowej, uÓ"^rcv to]!:owej lub
innej drogi kolejowej, lub są ptzeznaczone do zarządzania nińi, ouŚługi poĆ*o^osób lubrzecz!, lub ich utrzymania:
1, tory kolejowe, w tym rozjazdy i skrzyżowania torów, wchodzące w ich skład szyny,
szYnY Żłobkowe, kierownice, odbojnice, prowadnice, zwrotnise,l<tzyzównice i inne elemenĘroąazdów, PodkładY kolejowe i przytwierdzenią drobne elementy nawierzchni kolejowej,
podsypka w tym tłuczeńi piasek;
2. obrotnice i przesuwnice;
3. podtorze, w szczególności nasypy i przekopy, systemy kanałów i rowów
odwadniającYch, rowY murowane, ścian} osłono*e, roSińoSÓ porudronu w celu ochrony
skarp;
4, obiektY inŻYnieryjne: moĘ, wiaduĘ, przepusĘ i inne konstrukcje mostowe, funele,
p_rzejścianad i pod torami, mury oporowe i umocnienia Śtarp;5. nastawnie, urządzenia sterowania ruchem koiejowym, w tym urządzeniazabeĄeczające, sYgnalizacyjne i łącznościowe na sziaku, w stacjach i stacjach
rozrządov,lYch, urządzenia służące do wytwarzania, przetwarzania i dysĘbucji piądu
elektrYcznego do celów sygnalizacji i łączności; budynki, w których tavie uiąazenia lubinstalacje się znajduj ą; przy torowe urządzenia t ont oti bezpiecznej jazdy pociągów i
wYkrYwania stanów awaryjnych w ptzejeż&żającym taborze;hamulce torówe; u.Żądzenia do
ogrzewaniarozjazdów;
6, . . Peronł wraz z,infrastrukturą umoźliwiającą dotarcie do nich pasazerom, pieszo lub
p_ojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowógÓ;
7, ramPY towarowe, w tym w terminilach-towarowych, wtaz z drogami dowozu i
odwozu towarów do dróg publicmych;
8. drogi technologiczne i przejścia wzdłuż torów, mury ogradzające, zywopłoty,
ogrodzenią pasy przeciwpożarowe , zasłony odśnięzne;



9, PrzejazdY kolejowo-drogowe i przejścia w poziomie szyn, w Ęmwządzenia i systemy
słvżące zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego;

10 systemy oświetleniowe do celów ruchu iolejowego i beŻpieczeństwa;11, urządzenia Ptzetwarzania i rozdziału enórgii 
-.t"tt y.rnej na potrzeby zasilania

trakcYjnego: Podstacje, kable zasilające pomiędzy póO.tu..ju-i i prŹewodamiiezonymi, siee
trakcYjna wraz z konstrukcjami wsporczymi, trzeóii szyna i konstrukcjami wsp"o rczymi;12, 8runł, oznaczone jako działki ewidencyjną na których znajdujĘ się elementy
wymienione w pkt 1-11.

7,treŚci zacYtowanego załącznika do ustawy jednomacznie wynika, żebocznicakolejowa to
obecnie częŚÓ infrastruktury kolejowej. Bocznica jest bowiem wprost wymieniona jako
ptzykład infrastruktury ko lej owej .

Z Putktu widzenia klasyfikacji przedmiotów opodatkowanib podatkiem od nieruchomości
obiekt, o którym mowa w niniejszym wniosku, stanowi budowlę. z pe*nóscią nie spełnia
krYteriów Przewidzianych w art.Iaust. 1 pkt l upol dla budynku. W języku potoLznymptzez
bocznicę kolejową rozumie się odgałęzienie tor6w, br bocŹny o ,póÓ3utnyrr1 przeznaczeniu,
który najczęściej łączy tinię główną z obiektem zaopatryvvanym drogą kolejową. Na
bocznicach Pracują zamłyczaj lokomotywy manewrowe (za: http:/lwikip-edia.org.pl). Taki
właŚnie charakter manależący do Wnioskodawcy obiekt określany jako bocznica. '

Stanowiąca własnoŚÓ Wnioskodawcy budowla o numęrze inwentarzowym ...... i wartości
go_czątkowej wYnoszącej 876.146,70 zł, czy\i Bocznica kolejową wchodzi w skład
infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejówym. Spełniona jest
zatem pierwsza z przesłanekavolnienia wynikających z art.7 ust. 1 pń t upot.

Druga Przesłanka zwolnienia, 9 kóĘ m9wa wart. ? ust. 1 pkt 1 upol nawięujedo sposobu
wYkorzYstania infrastruktury kolejowej lub jej charakteru. oióz, do-zsnolnieniainfrastruktury
kolejowej od podatku od nieruchomości, wystarczające jest by była ona:a) udostępnianaprzewoźnikom kolejowym lub 

-

b) wykorzysĘwana do przewozuosób lub by
c) tworzyła linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm.

RÓwnieŻ ten fragment przepisu zawięra pojęcia niezdefiniowane w ustawie o podatkach i
oPłatach lokalnYch. Chodzi przede wszystkim o zwroty: "przewoźnik lalejowy;, ,,przewóz
osób", "linia kolej2w.a", czy "udostępnianie, udostępntić". Poszukuj ą"' ,ou"r"iia tych
okreŚleń naleĘ zwróció uwagę nato, że w ich przypadiiu brak jest jednoŹńa"rr"to odesłania
do konkretnego rodzaju przepisów. Inaczej niŻ prŻy POĘCru ''infrastruhura-koleiowa,, z
Pierwszej częŚci art. 7 u_st. ! ntt t upol, gdzie znJ;Ouje się wyrźne Ódesłanie do,,przepisów o
transPorcie lalejowym"- Wobec powyższego, zwrotowi "infrastruktura lateiiwa,; na|eży
nadaó znaczenie wynikające z przepislw specjalistycznyóh, a dokładnie z ustawy o
transPorcie kolejowym. Pozostałe określenia należy natomiaŚt interpretować sięgając do róguł
wYkładni jęzYkowej, łtóra ma zdecydowane piórwszeństwo przy interpretaóji przepisow
Prawa Podatkowego. Pryla! wykładni językowej wynika z rihi, ze ustawaj..i t"krt *
utworzonYm w języku polskim, wobec czego podatnik powinien mieć możliwośó zapoznania
się z treŚcią regulacji prawnych z wykorzystaniem jęŻykowego znaczenia słów i zwrotów
uŻrfichw danYm akcie prawnym. Podatnik nie ma bówiem obówiązku posiadania wiedzy na
temat PozajęzYkowych metod wykładni. Reguła ta ma szczególne zniczenie * p.rypadku
gryePisów Prawa Podatkowego przewidujących ulgi i zwolniónia podatkowe _ zóu.'wyrot
NSA z dnia 13 sierpnia 20l0 roku, sygn. akt: II FSK 450l09,czy wyiok NSA z dniaZgru-dnia
2016 t., sygn. akt: II FSK 3132/14:



,,NieuPrawnione jest uzależnienie ało_\nienia od podatku od nieruchomości od warunku,który nie zostął ustanowiony w art. 7 ust. I plł'l lit. i ustawy z 12 sĘcznia ]99] r. oPodatkach i oPłatach lokalrtych(. . .) art. r usi. t ph 1 lit. a podLok(] odsyła do ustawy otransPorcie kolejowYm, ale w Ściśle wskazanym _i ,r^ przepisie zakresie, tj. do przyjęciaznaczenia olcreślenia "budowle wchodzqce w skład ir,,?źrtritłury l-trioió; Lkiego iakiezostało nadąne w ustawie o transporcie lrolejowym.'' 
u'-'--'

Bocznica kolejowa Wnioskodawcy ni: służy do przewozu osób oraz nie tworzy liniikolejowej o szerokości torów więiszej niz iązs ńń. our." ą analizą naleĘ objąó więcwyłącznie warunek udostępnienia bocznicy przewoźnikowikole.jowemu.

W PotocznYm jęzYku Polskim czasownik "udostępniać" oznaczatyle co ,,ułatwić lcontakt zczYmŚ lub umożliwiĆ lrorzYstanie z czegoś". Udosiępnianie infrastruktury r.oń:"*": z art. 7ust, 1 Pkt 1 lit. a uPol należy zatemro"ńieó;ako sfuację, w której p-;;;;iitolejowy mamoŻliwoŚÓ i - co więcej - rzecrywiście korzysta 
" 

irr.urińńry kolejowej. Chodzi o stan, wktórym występuje fakwczna czynnośó, udostępniania infrastruktury, objawiająca siękoresPondującYmi ze sobą: możliwością korzystńu , irrr.urt-kfury kolejo wej i fizycanymużytkowaniem tej infrastruktury przezprzewoźnikakolejowego. w Świetle art.-7 ust.l pkt 1lit, a uPol inelewantnY jest natomiast Óel, w jakim inr.u.ńr.tura kolejowa jest udostępnianaprzewoźnikowi kolejowemu. Moze to ułe zarówno wykonywanie umowy łączącej
PrzewoŹnika kolejowego i właściciela inńastruktury kolejowej, jak i iiia'działatnośóprzewoźnika.

PrawidłowoŚÓ Poglądu Przestawionego powyżej uwidacznia się jeszcze bardziej przł
Porównaniu PoPrzedniego. i aktualn.gó U.r*iónii art. i "rr r pki i upol. ńea dniem 1stYcznia 2017 t. zwolnienie z opodatkowania podatkiem od nierucho."ii;rł" Laleznioneod istnienia Po stronie zarządcy infrastrukfury oUo*i|rtu;e.1 udostępniania licencjonowanym
PrzewoŹnikom kolejowYm. Istotny był więc Śam stan'gotowosci udostępnienia infrastruktury,rozumianY jako zobowięanie do udostępnieniaj stworzenie samej możliwości jejwykorzystania, a nie o faktycznączynność jej uzytt o*uni" -l"r. aktualnie.

Zgodnie z art, 4 Pkt 9 utk przewożnikiem_kolejowym jest przedsiębiorca uprawniony na
Podstawie licencji do. wYkonywan ia przewozór1 r<Óre;Ówy.ł, tuu świadczenia usfugi trakcyjnejlub Podmiot wYkonujący przewozy na infrastr"kfu; k"i;i*ą.t oto.o*.j. W Óni ptzypadku,równieŻ w jęzYku Potocznym przyjęło się takie rozumienie tego pojęcią które wynika zprzepisów specjalisĘcr!y:h (por. htB://wikipedia.org.pl)-PKP CARGO S.A. jest wpisana dorejestru przewoźników kolejowych Uizędu rianspoń kor":o*"go pod nr 68.RÓwnieŻ zatem druga zPrzesłanek avolnienia sformułowńych wart. 7 ust. l pkt 1 upoi jestsPełniona w stanie faktycznyrn_d.otyczącymbjcmicy naleiąLej do Wnioskodń;i. Bocznicata, jako częŚÓ infrast*kr? kolejowej, jest udostępnl*;p;;;oźnikowi kolejowemu, tj. pKp
CARGO S.A. na -9.y Umow} Boóznicowej N; - . ....^. z dnia . .. r. PKP CARGOS,A, fizYcznie u:ftkuje bocznicę Wnioskoóawcy celem riatizacji wymienionej UmowyBocznicowej.
WYkonane są zatem_obYdwie przesłanki zwolnienia analizowanej bocznicy kolejowej zopodatkowania podatkiem od nieruchomości w oparciu o u.t- i urt. l pkt 1 lit. a upol.

Stanowisko doĘczące pytania nr 2

Art, 7 ust, l Pkt l lit. a upol jest podstawą zwolnienia od opodatkowania podatkiem odnieruchomoŚci takich gruntów, które wchodząw skład infrastruńry r<oreiowe.;i" ro"un,,i.niu
PrzePisów o transPorcie kolejowym, pod warunkiem, ze ti inńast uńru.a końjowa jest
udo stępnian a pr zew oźnikom ko lej owym-.



Zgodnie z art, 4 Pkt 1 utk przez infrastrukturę kolejową naleĘ rozumieć elementy określonew załączniku nr 1 do ustawy o transporcie toti;owym. '

Załącznik ten, zaĘtułowany "Wykaz elemeniów infrastruktury kolejowej,, precyzuje w pkt12, Że częŚcią infrastrukfury kolejowej są m. in. grunĘ, ounu"ron"jako działki ewidencyjne,na których znajdują się element! wymienione ,,i płt"i-r i i"go ,ńą".niką pod warunkiemdodatkowo, Że tworzą częŚĆ linii kolójowej, bocznicy kolejowej lub innej drogi kolejowej lubsąPtzeznaczone do zarządzanianimi, obsfugiprzewózuosob lu-b rzeczy i"ri"ą- i|rry^uniu.

W Powołanej regulacji Posfuzono się pojęciem "grunty, oznaczone jala działki ewidencyjne,,.Iednoznacznie wskazuje ono na to, że-ustawodańa miał namyśli Óałe działkiewidencyjne, anie ich fragmentY, InnYmi słowy chodzi 9 grunty * ot."stony sposób *}oa.ęunione, tj.
Po9rzez okolicznoŚĆ, że stanowią one działkiówidóncyjne ujawnione * 

"*iÓ*li gruntow ibudynków.

We wskazanYm zńą2zYiku do ustawy przewidziano dwa warunki ptzynależności takichdziałekewidencyjnych do elementów infrastruktury kolejowej. są to:' wYmóg, bY na tYch.dzińkach znajdował .iĆ inne eteńeniy infrastruktury kolejowej,wyliczone w pozostĄch punktach tegó załącŹniki oraz
' wYmóg, bY te elementY infrastruktury kolejowej składały się na częśó - przykładowo _
bocznicY kolejowej (czY.linii kolejowej lub innej d"rogi kolejo*Ó; tuo ayły przńaczone dozarządzania nimi, obsługiptzewozuosób lub o"ćry, tń icn utrzymania;. 

- '
Warunki te muszą być spełnione łącznie.

Zarówno przez działkę, nr ...., jak i- Ęryy działkę flf....., przebiega należąca doWnioskodawcY bocznicakolejowa. Na tĘ 'aziaĘacnznaj'dująsię 
takie części bocznicy jak:, podtotze z urządzeniami odwadniającymi i zabezplecźającymi,' tory kolejowe, W tYm nawierzchnia_ torowa Ź poOŚypli z tłucznia z ramą toruzbudowaną z podkładów betonowych , szyn, złączek i przy*iiirdzen.

OPisane TĄlŻęj wądzenla,sątakże wymienione_w pkt 1 i pkt 3 zńącznikanr 1 do ustawy o
Ta.n9n9l9ie kolejowYm jako elementy infrastrut<tury łore;'owej. piórwszy **on"t uznaniadziŃek Wnioskodawcy za elementy ińfrastruktu.y tót";o*ó3 jest zatem spełniony.

|3nadjo, te elementY.infrastruktury kolejowej bez wąĘieni atworzączęśóbocznicy kolejowejWnioskodawcY. Zrealizo_wany jest więc-równiez drugiwarunet< pozwata3 ą"y łaprryięcie, żeomawiane dzińki wnioskodawcy są elementami infristruktury tóte3ową ' " r -

Skoro analizowane działki ewidencyjne Wni.oskodawcy stanowią elementy infrastruktury
kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejow}rn, to do zastosowan iazłvolnieniaz
oPodatkowania Ptzewidzianego wart. 7 

-ust. l pkt I \it. a upol konieczne jest jeszcze
sPraMzenie, czY sPełniona jest przesłanka udosĘpnienia tej in^fraskukfury przlwoznit<owi
kolejowemu.

Kwestia ta została szczegółowo omówion a w poprzedniej części niniejszego wniosku,
odnoszącej się do zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowlibocznicY, Bocznica kolejowa jest udostę_pniona pLez Wnioskodawcę licencjonowanemu
przewoźnikowi kolejowemu, tj. PKP CARGO S.A.

! 1wiązku z Pov,lYŻsz_Ym grunty, których wieczystym użytkownikiem jest Wnioskodawcą
będące działkami ewidencyjnymi oznaczonymi w ewidenc;i gruntow i budynków numerem



" "' i numerem " " ", PowinnY w całości korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiemod nieruchomości, o którym mowa wart.7 ust. 1 pkt 1 lit. a upol.

PodnieŚĆ naleŻy, Że ani.art.7 ust. 1 pkt 1 lit. a upol, ani art. ! vkt_t utki zńącznik nr 1 do tejustawy nie przewidują żadnych iTy:h. 
"i; -ń;ą scharakteryzowanó, dodatkowychPrzesłaneĘ których wYpełnienió umozliwiałouY_.miŃ ń" r"zwolnienia z opodatkowaniana Podstawie art, ? ust, 1 Pkt l lit. a upol. Wszórr.i" ,ui.,nlLe okoliczno ści nalóirytraktowaójako inelewantne ieśIi chóozi o zastosiwant p"r,yińÓ; p.r"pi.u. oznacza to, że fakt, iż nadziałce ewidencYjnej nr. , ..,Ó;;o"* .óyT.., obieffi iostaci budynków i budowli, którenie należą do elementow infrasńńry kolejowej, ;i. 

"i; żadnego wpływu na zasadnośózwolnienia od oPodatkowania całości t7 Ęiałri', wyr-iuLu;ące jest bowiem spełnieniewarunków ustanowionych wart. 7 ust. i pkt 1 rit. i ńr w Tw. z art.4 ust. l utk izałącznikiemnr 1 do tej ustawy. 
r--- - rlt' * BY!

potwierdzeniem zaprezentowanego stanowiska jest argumenly9l1iązujący do poprzedniegobrznienia art, 7 ust,.l_Pkt 1 upoi. otoz do dnia 31 ń;;i; 20W r.przepis ten stanowił, zezwolnieniu PodlegaĘ budowló wchodzące w składlnfrastruktury kolejowej w rozumieniuPrzePisów o transPorcie kolejowym oraz-zajęte_poa nie gruity. obecnie-rwońieniu obejmujegrunty, budYnki i budowle wihodrą.e w skład infristruktury kolejowej w rozumieniuPrzePisów o transPorcie kolejouym, która to inr.arńttura jest m. ń. udostępnianaprzew oźnikom kolej owym
Porównanie obYdwu, wersji Przepisu świadczy o poszerzeniu_ zakresu gruntów, które sązwolnione od oPodatkowa.nia w oiarciu o.art._i,ust. i pkt 1 upol. od dnia l Ęcznia 2017 r.nie są to bowiem wYłącznie gruntj,, na których uerposńJnń znajdują się budowle składającesię na infrastrukturę kolejową, uiĆ , w w}niku ołesłania do z.ałącźnika nr 1 ło ustawy otransPorcie kolejowYm 

: 
g.ulty będące elementami inrrastrut<tury kolejowej. W sytuacji, gdytYlko na częŚci dziŃki iwidenc}jnej umieszcrono 

"l...nty infrastruktury kolejowej, wPoPrzednim stanie PrawnYm at. j ,Śt. 1 qkt 1 upol ;i;i-;;stosowanie wyłączniedo tegofragmentu dziaki, na którym ftzycznie ryiiao*ą.igi. .l.-"nĘ infrastrukfury kolejowej,obecnie zaś zwolnieniu poólega Ćau ariułlruewiaency;n;. 
-'-

§tanowisko doĘczące pytania nr 3

W PrzYPadku, sdrbv Pogląd Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia od opodatkowania działkiff "" W całoŚci nie został zaakcePtowany przezorgan, Wnioskodaw.u ,toi nu ,tuno*i, ku, żezwolnieniu na mocy urt: .7 usL 1 płt i ^tit. 

" "ńi;";;;a podlegać nie tylko ta częśówymienionej działii ewiaenc|;n.j, i;;il Ę o.rpx {"ńi.,- n vunie zajętapod elementyinfrastruktury kolejowej tworzące Locznicę włriosk;daw;r;-il" i tu częśó,która jest potrzebnado prawidłowego korzystania i obsługi bocznicy. J 2 -'-'

w załączniku nr l do ustawy o transporcie kolejowym, którego treść ma rozśrzygĄąceznaczenie dla okreŚlenia tego, co st^anowi i"fńt";ńĘ kolejową w poszczegóInychpunktach wymieniono. sz_ereg urządzeń zapewniających wńci*" uzytto**i" i"i.ł"gę m.in, bocznicY kolejowej,_Są io prŹykładowo ściany Ó.łonŃ roślinność posadzona w celuochrony skarp (pkt 3), drogi dówózu i odwozu t"*"."* J" iróg public znych(pkt 7), muryodgradzające, ŻYwoPłoĘ Ógrodzenia, pasy przeciwpożarowe, zasłony odśniezne (pkt s).Ponadto, w Początkowym fragm.n"i.' zńlĆznik1 
'i.-l--Ń;" znacznie wskazano, że doinfrastruktury kolejowej zaliczł_się wymieńne nizej elementy, poo warunkiem, że tworzączęŚĆ linii kolejowej,,bocznicY kolbjowej tub innejoiogi r."r.:'".":, lub są przeznaczone dozarządzania nim i, obsfu gi przew ozuósób jub o""r], hńh ;ńyman i a.

l0



Z Yw9ęi na Po.g{YŻy7e, w obowięującym stanie prawnym zwolnieniu od opodatkowania
Podatkiem od nieruchomości w opu.Ciu o art.7 ust. t pkt-t lit. a upol pootegairnie tylko teczęŚci gruntów, na których zlokalizowane sąfizycznie elementy infrastruktury kolejowej, alerównieŻ te ich częŚci, na których znajdują.ię *yrr"r.gólnione w załącznku nr l elementyinfrastruktury kolejowej, które przezni"ron" ą ao zarz{azania linią, bocznicą, czy inną drogąkolejową, obsługi Pruewozu osob lub rzecz! lub utrzymania takiej linii, bocznicy, czy drogikolejowej.

Przed nowelizaqą art. ,7 ust. l pkt 1 upol zwolnienie od opodatkowan ia doĘczyŁo jedyniegrunńw zajęĘch Pod budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej. łttuatna trese
art, 7 ust. 1 Pkt l lit. a upol, uzupełniona regulĘą z art. 4pkt 1 uik i zńącziiul". * 1 do tejustawY, daje Podstawę do zwolnienia znicznie'szerszego obszaru gruntów. Óbecnie, dozastosowania zwolnienia wystarczający jest fakt, że o-k.slony gńnt wchodzi w składinfrastruktury kolejowej * 

'nucręn{u- 
sprecyzowanym w ustawie o transporcie kolejowym.Analizowane zwolnienie .obejmuje więc 

-nie 
ryiło .srunty, na których bezpośrednio

Posadowione są budowle. infrastruktury kolejow.j. ł"Ńuryiona interpńu.iu po*ołanych
Pr.ze.Pi{w Powoduje konieczność wydzielania odpowiednich fragm"nio* g*,ito* - tj. wodniesieniu do Wnioskodawcy, części działki_ewidencyinej nr . .... zajętej ptzez elementyinfrastruktury kolejowej tworzące bocznicę kolejową Wnio.t oou* 

"y 
oiŁtięsii t": działki,

która jest potrzebna do obsługi i korzystani azboczniĆy.

Stanowisko organu podatkowego

Po rozPŃrzeniu oPisu zaistniałego stanu faĘcmego,przedstawionego przezWnioskodawcę,
9rgan PodatkowY Podziela stanowiska Wnioskodawcy wyrazone w punkcie l orazw punkcie
2 i uznajeje za prawidłowe.

Stanowisko dotyczące pytania nr 1.

Na Podstawie art.7 u!t. 1_pkt 1 ustawy zdnia12 sĘcznia199I r. o podatkach i opłatachlokalnYch (tekst jedn. Dz. TJ. z 2017 r. ioz. 1785 z późn. zm.), mvanej dalej u.p.o.1., w stanie
PraWnYm obowiązującY_m od 1 Ęcmia 2017 r., iwalnia sii od pooattu oa nieructromościgruntY, budYnki i budowle. wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniuprzepisów o transporcie kolejowym, która:

1) jest udostępnianaprzewoźnikom kolejowym lub
b) jest wykorzysĘwana do przewozu osób, lubc) twotzy linie kolejowe o szerokości torów większej nż t435 mm.

W ustawie o Podatkach i opłatach lokalnych nie zdefiniowano pojęó zawaĘch w
PrzYtoczonYm wYŻej Przepisie. Przy interpretacji pojęcia infrasńktura kolejowa
ustawodawca odsYła do przepisów o transporcie kolejówym."w u.t. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28marca 2003 r. o transporcie kolejorłry,m (tekst jedn. ńr. u. z 2017 ,. §or. 2t17 z pdzn. zrn.1,
Zwana dalej u.t.k,, ustawodawca określił, że infrastruktura kolejowa to element} okreśIonew załączniku nr .1 do ustawy. Zńącznik ten, zaĘĄułowany ,,Wykaz elementówinfrastruktury kolejowej" stanowi , że w Śt łuO inr.uri-ttu.y kolejŃej w Ćnoarąnastępujące
elemenĘ Pod warunkiem, że tworzą część linii kolejowej, bocŹnicf kolejowej lub innejdrogikolejowej, lub sąptzeznaczone do zarządzanianińi, oósługiprzĆwozuosot iuu tzeczy,
lub ich utrzymania:
1) tory kolejowe, w tym rozjazdy i skrzyżowania torów, wchodzące w ich skład szyny,
szyny złobkowe, kierownice, odbojnice, prowadnice, zwrotnice, krą,ZÓwnice i inne etemóni}
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rozjazdów, PodkładY kolejowe i przytwierdzenil drobne elementy nawierzchni kolejowej,podsypka w tym tłuczeń i piaseĘ
2) obrotnice i przesuwnie,
3) podtorze, w szczególności nasypy i przekopy, systemy kanałów i rowówodwadniającYch, rowY murowane, ścian} oiłono*., rosińosć porudronu w celu ochrony
skarp,

!) obieĘ inzYnieryjne: mosty, wiadukty, przepuĘ i inne konstrukcje mostowe, funele.
|rzejścia nad i pod torami, mury oporowe i uńoinienia skarp,5) nastawnie, vządzenia śterowania ruchem toió3owyn, * tym urządzeniazabezPieczające, sYgnalizacyjne i łącznościowe na sziaku, w stacjach i stacjachrozrządowYch, urządzenia sfużące do wytwarz ania, ptzetwarzania i dystrybucji prądu
elektrycznego do celów sygnalizacji i łączności, budyŃi, w których ń; ;;rądrenia lubinstalacje się znajdują, przltorowe urządzenia kontroli bezpieóznej jazdy pociągow iwYkrywania stanów awaryjnych w przejeżdżającym taborze, hamulce tÓ.Ó*e,"uri|łenia doogrzewania rozjazdów,
6) perony wraz z _infrastrukturą umożliwiającą dotarcie do nich pasżerom,
pojazdem, z drogi publicmej lub dworca kolejowógÓ,7) rampy towarowe, w tym w terminalach-towarowych, wraz z drogami
odwozu towarów do dróg publicznych,

pieszo lub

dowozu i

8) drogi technologiczne i przejścia wzdłuż torów, mury odgr adzające, żywopłoĘ,
ogrodzenia, pasy przeciwpozarowe, zasłony odśniezne,9) PrzejazdY kolejowo-drogowe i przejścia w poziomie szyn, w Ęmurządzenia i systemy
służące zapewnieni u b ezpieczeństwa ruchu dro gowe go i p iesze go,10) systemy oświetleniowe do celów ruchu lolejJwe§o i beżpie czeństwa,11) urządzenia Przefłarzania i rozdziału enórgii 1t"kt yórnej na pottzęby zasilania
hakcYjnego, Podstacje, kable zasilające pomiędzy pódstac;a.i i p.Ź.*odami jezńnymi, siee
trakcYjna wrazz konstrukcjami wsporczymi,tizeóiiszyna ) konstrukcjami wsiorczymi,I2) gruntY, oznaczone jako działki ewidencyjn", nu których Źnajdują się elementy
wymienione w pkt 1-11.

Z treŚci PrzYtoczonęgo przepisu wynika, że bocznica kolejowa to częśó infrastruktury
kolejowej, bowiem wymieniona została wprost jako przytłud inf.urtruktury-kolejowej.
Definicję bocznicy kolejowej zawięra art. 4 pkt l0 

'u.t.k., 
zgodnie z którym jest to

Wznaazona P|ZęZ Zatządcę infrastruktury droga kolejo*u, poĘ.zona bezpoŚrednio lub
PoŚrednio z linia, kolejową, słuZąca do wykorr;.wania czynności ładunkowych,
utrzYmaniowYch lub Postoju pojazdów kolejowych albo przemieszczania i włączania
Pojazdów kolejowYch do ruchu po sieci koiejowej. Dla zastosowania zwolnienia
uregulowanego w PrzePisie.art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.i. nieibędne jest wystąpienie przesłanek
zawaĘch w dalszej. części tej regulacji !j. w heści punktów u), u)- orŁ ), prry 

"ry^Wnioskodawca wYeliminował dwie ostatnie przesłanki q. wstazał, że boczn.u t ót";o*u
WnioskodawcY nie słuzy do przewozu osOU 1tit.U; oiaz nie twotzy linii kolejowej o
szerŃoŚci torów większej niz 1435 mm (lit.c). Aaaliząnależy więc objąó wyłączniewarunek
okreŚlonY Pod lit. a) tj. warunek udostępniania infrastruttur} tońjowói'przewoźnikom
kolejowYm. Ustawodawca, dla celów zwoinienia od podatku od nierucho-ós|i nie określił,
co naleŻY rozumieĆ Pod Pojęciem ,,udostępnianie infrastruktury kolejowej". przęisy rozdz. 6
u,t,k, reguluj ą ,,Zagadnienia związane z udostępnianiem inństruktury kolejowe; i opłatyzakorzystanie z infrastruktury kolejowej". Ni podstawie art,29 u.t.k.

Udostępnianie infrastruktury ko lej owej pole ga na :

l) rozPatrYwaniu wniosków aplikanta o prŻydiielenie zdolności przepustowej,2) przydzielaniu aplikantowi zdolności przepustowej, w tym:a) przydzielaniu trasy pociągu,
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b) PrzYdzielaniu zdolnoŚci przepustowej dla wykonania manewrów lub posĘu pojazdówkolejowych.
3) umoŻliwieniu Przewoźnikowi kolejowemu wskazanemu przęz aplikantawytorzysta nia przy 

.dziel onej zdo ln o ś c i prz ep u stowej,4) umoŻliwieniuPrzewoźnikowi kólejowe.u rior"yrtaniazpozostĄch usług, o którychmowa w ust. 1załącznikanr 2 do ustawy,2, PrzYdzielenie, zdolnoŚci przepustowej polega na określeniu przedziŃu czasuZarezerwowanego dla aPlikanta w celu umozliwieńia przejazdu lub ń"aj; pojazdówkolejowych.
3, PrzYdzielenie zdolności przepustowej dla wykonania manewrów moze poleg aó naokreŚleniu Ptzedziału czaslf, w kt-órym ,urrąi"uumozliwi apiit<antowi *ytonuni. manewrów.

JednoczeŚnie w znowelizowanej ustawie wprowadzono nowe pojęcie infrastruktury
PrYwatnej, zawarte w art.4 pkt lc u.t.k. - jako ińfrastruktura tolejoiva w}ko.rysĘwanatYłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub iei ,arząócy innych nżPrzewóz osób, Ustawodawca wskazał, zę dó infrastruktury prywatnej przepisy ustawy otransPorcie kolejowYm 

!t9:uj" się w ogrania,zonym zakresie. Z art. 3 usi. s o.t'.r.. *yn ika, że
,,PrzePisów rozdziałów 2-2b, 4a,4b, 5b--6b, 7 -8,'t0 oraz art, 17 a-l7b,art. 1 8a- 1 8{ art. 23-23j,z wYjątkiem art. 5 ust. 1-2b oraz art.25g, nie stosuje się do infrastruktury prywatnej orazdo przedsiębiorców wykonujących n-a .niej pń"*oLy''. W świetle powyzszego, doinfrastruktury PrYwatnej nie stosuje się m. i"nymi .egulai.ji zawartych * ,ożdriil" 6 ustawy,doĘczącYm zasad udostępniania ińfrastruktury iolejówej i opłat za korzystanie zinfrastruktury kolej owej.

W analizowanej sPrawie bezsporny jest fakt, że bocznica kolejowa Wnioskodawcystanowi infrastrukturę Prywatną. Wnioskodawca jedno znacznie wskazri;e, ze pi)edmiotowabocznica uŻYtkowana jest przez Wnioskodawcę dia *łu.n|.r, potrzeb (przeznaczona jest do
PrzYjmowania i wYładunku Przesyłek wagonow} ch zawierĄących zboża,wykonywan ia pracymanewrowej zwięanej z Podstawianiem i zabieraniem wagonów na i z punktówładunkowYch, Prowadzenia czynności ładunkowych i *}r}iko*y"h zboża oraz przetworowzb,oŻowYch w wagonach, przyjmowanie i zdawaniĆ wagonów w punkcie zdawczo_odbiorczYm), Bocznica ta_udostępniana jest PKP Cargo S.A. w Warszawie, Wschodni Zakład,SPÓłki w Lublinie tj.§Półce Posiadająóej licencję ptrzewożnika kolejowego - na podstawie
lT9*ł bocznicowej. Bocznica ta (w}korzystywń wyłącznie do reaiizacji*łańr, potrzebWnioskodawcY), Pomimo ze stanow-i infrastiuktu.ę r.Óre;o*ą prywatną, jest infrastrukturąk9le1.9wa udostęPnianą PrzewoŹnikowi kolejowemu, aczkoiwiet na-innychzasadach,niż
okreŚlone w rozdz.6 u.t..k., w tym w art. zg i.t.k. Zgodnie z art. 4 pkt 9 u.t.k. przewoźnikkolejowY to Przedsiębiorca uprawniony na podstawiJhcencji oo w}konyrvaniu'p.r.*oro*kolejowych lub świadczenii usfugi trakc}jnej lub podńot wykonujący przewo zy nainfrastrukturze kolei wąskotorowej.

_ NaleŻY w tYm miejscu podkreślió, że Wnioskodawca podnosi, że pojęcia zawarte wart, 7 ust, 1 Pkt 1 lit. a u.p.o.l - poza pojęciem,,infrastruktura kolejowa,;, piy ktorym jest
wYraŹne odesłanie do PrzePisów o trartsporcie kolejowym , należy interpretowaó sięgając doreguł wYkładni językowej, która - zdaniem 

- 
wnioskodawcy ma zdecydowanepierwszeństw o przy interpretacj i przepisów prawa podatkowego.

Najnowsze orzeczenia sądów dot. przedmiotowego Zwolnienia w wersji aktualnej,obowiązującej od l sĘcznia 2017 r. jednoinacznie potwiór dzają, że użrĄy w piłepisie art. zust, 1Pkt 1 u,P.o.l. termin,,udostepnienie''nie_wymaga sięgania oo u.t.t. wil"r,ioorłi sąoA_dministracYjnY w Kielcach w w}roku I SA/Kw s{tnl'-z dnia 16.1 I.2017 r. stwierdził
"|[/brew twierdzeniom organu bowiem interpretacja występujqce7o w rym przepisie terminu
,,udostęPnienie" nie wymagą sięgnięcia do ustawy o irońpŹi"iĆ trtąry*, iak jak ma tomiejsce w Pr4lPadku pierwszej przesłanki nyolnłenią, PrŹesłankę tę'naie,Ą iniłrprrtorot
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literalnie, w oparciu o gramatyczne brzmienie przepisu art: 7 ust. I pkt. 1 tit. I u.p.o.l.Inaczej, przesłankę ,,udostęp_niónia infrastruktury lroi"iorri;, nalezy rozpatrywać zgodnie zdosłownYm brzmien,iem, 4. ihodzi o faktyczny sposób ńyłoiryrtoria infrastruktury kolejowej.oznącza to, Że skor,o .Z: Stan_u faktycznego przedstawióneyo we wniosku o wydanieinterqretacji wYnika, iż infrastruktura Ń"i"i, iir, ,ii",rryrrylr"", przez licencjonowanego
PrzewoŹnika kolejowego, na Podstawie umowy swiadŹzenrń usług bocznicy kolejowej Spółki,to naleĄ przyjqĆ, Ż3, dana infrastruktura_iist udostępnianla". W innym wyroku WSA wSzczecinie stwierdził, że ,, Zdaniem Sqdł, zwotnieiie , art. 7 ust. ] pkt. 1 lit., a jestPrzedmiotowe i kwestia własności infrastrltkury koleiowei pozostaje poza zakresem w/wzłolnienia, GdYbY ustawodawcą chciał wyłqczyó , rń rw:olrienia infrastrukturę prywatnq,której częŚciq sq Przedmiotowe boczniie'koiej2wr, .i[łiy to uczynić przy omawianejnowelizacji art, 7, (Jstawodawca mógł ,ylo'yŹl"it zopi;, Źe w/w zwolnńnte nie dotyczyinfrastrukturY prywatnej" (wyrok z oiia.is.o2.2018. ;r;".. akt I SA/sz l035/l7). Takie
;13.$11"xisko 

w tej kwestii zajął WSA w opolu 'i:*y.oku I Sa/op Ż:/1a z dnia

organ podatkowy podziela, co do zasady pogląd, ze na gruncie prawa podatkowego
PrzYjmuje się Przede wsl'slkim wiodącą ro.1ę w}ńad"ni;Ó"yr."*";. opierając się na literalnejtreŚci PrzePisu art, 7 ust 1 pkt 1 lit, a u.p.o.l.'or?r:"uj"o;;;y; orzęcznictwie sądowym w tejkwestii, organ Podatkow}Potwierdza stanowisko Wnioskodawcyo iż opisana we wnioskubocznica kolejowa w całoŚci korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem odnieruchomości na mocy art. 7 usi. 1 pkt. 1 lit. a upoi'- w brzmienń aktualnym,obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r.

Stanowisko doĘczące pytania nr 2.

organ PodatkowY Potwierdził, że należąca do Wnioskodawcy bocznica kolejowakorzYsta w całoŚci ze zwolnienia od podatku od nierucłro^os"i na mocy art. 7 ust. 1 pkt l lit.a u,P,o,l, - w brzmieniu aktualnym, bbowiązujecvm i.i;ry;r, ia 2017 r. organ podatkowypotwierdza równiez, że grunty, oznaczone- jaio 
-działki 

ewidency.lne nr .... i*'....., po",które Przebiega wskazana 
.boóznicakolejow_a, uęoą ńornio* oo opodatkowania podatkiemodnieruchomoŚciwoparciu oart.? ust.i płt. 1'Iit. ań.;j:;całości bezwzględunato,żena dzińcę nr " " znajdują się - poza Ólementami ńfrastrukrury kolejowej tworzącymibocznicę -takŻe obieĘ buóowie, uuoynti i budowle 

"i..t"r"*iące infraskukfury kolejowej.

Przedmiotem zwolnienia od podatku od nieruchomo§ci 
ry podstawie art. 7 ust. t pkt. l u.p.o.1są grunĘ budYnki i.budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniuprzepisów o transporcie kolejowym, która:

a) jest udostępnian ia przew oźnikom kolej owym lub
b) jest wykorzystywana do przewozu osó-b, lub

--- 
c) tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm.W mYŚl art, 4 Pkt 1 u.t.k. Przez inftastrukturę kolejbwą 

"i|"ry 
rozumieć elementy określonew zńączniku nr 1 do ustawy. Zgodnie z tym załąóznikiem w skład infrastruktury kolejowejwchodzą m. innymi grunty, oriucronejako aziałłi ewiaenrylne, na których znajdują sięelemenĘwYmienion..*pkt 1-11 (pkt ń1,nie;ii;h;rł"iiu:ęnprzezteelemenĘ. przed,

'^!u"? PrzePisów tj. do końca zole r. zwolnieniem ouffitr*, *na, zajętepod budowlewchodzące w skład infrashuktury kolejowej. po zmian#bo"pi.o* tj. od 2017 r. zwolnieniu
Podlegają grunty wchodzące w-skład inaastruktu' k"[Ńej, pń czń *'plr*"i. tzzńącznika nr 1 do u.t.k. jako elementy infrastruktuó t"r.j"*"j'*yńenión 

" rorią gnrnty,
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oznaczonę jako dzińki ewidencyjne, na których znajdująsię elemenĘ wymienione w pkt 1_11, W skład infrastrukfury kolejówej w9hoózą*ięÓ.ułÓ-aŁiałn.*io"n"j;n.-*.ynitu3ą.. 
"ewidencji gruntów i budYnków, po ipełnieniu jed'negi rŹ--"nwfuymienión}cł, *aruntow.W z:lliązku z Potwierdzeniem stanowiska- Wńskodawcy, 

-iż 
boczńica kolejowaWnioskodawcY Podlega zwolnieniu z opodatkowania pooaińem od nieruchomosci na mocyart, 7 ust, 1 Pkt. 1 lit. a u.p.o.l. w brzmieniu aktualnym, obowiązującym od dnia l sĘcznia2017 r, organ PodatkowY Potwierdza równiez stanowisko Wnioskodawcy wyrażone wpunkcie 2 tj. granĘ ozn*czonejako działki ewidenryjn; ;. ..... i nr .... przy ul.w ZamoŚciu, na których _znajdują się elementy'ńfrastruktury kolejowej tłvorząceoPisaną bocznicę kolejową Wnioskoław cy oraz- w przypadku działki nr ..... _ równieżinne obiektY, budYnki i budowle niestanowiące elómóńtów infrastruktury kolejowej,korzYstają w całoŚci ze zwolnienia z opodatkbwania podatkiem od nieruchomości namocY |rt 1 !'ł t Pkt 1 lit. a u.P.o.|. - w brzmieniu aktuatnym, obowiązującym od dnia 1stycznia 2017 r.

Stanowisko dotyczące pytania nr 3.

Z_ uwagi nj,r9lwierdzenie przez organ podatkowy stanowisk WnioskodawcyzawaĘch w Punkcie 1 i2, bezPrzedmiotowe ;est zapytanie Wnioskodawcy oraz stanowisko
organu podatkowego w zakresie pytania i stanowiska Żiwartegow punkcie j.

Niniejsza interPretacja udzielona jest w oparciu o przepisy prawa podatkowegoobowiąujące na dzień wydania interpreta_cji alr"7'orgui podatkowy i doĘczy zaistniałegostan1 
.fakłcznego Przedstawionego przez WnioskJdawcę. w irzypajm" ronbieżności

PomiędzY stanem fa.kĘcznym przedŚtawionym we wniosku, u' ,ń..n rzeczywistym,
Wnioskodawca ponosi konsekweĘ e ztym 

^uiąr*".Niniejsza interPretacja po usunięcil.dan}ch identyfikujących Wnioskodawcę zostaniezamieszczona w BiuleĘnie Informacji Publicznój J

POUCZENIE

Stronie PrzYsfuguje Prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów
p_luTu _n9d{kowego z 

_ 
powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się doWojewódzkiego Sądu Administracyjn.go w Lublinie, w terminie 30 dni ób oniu doręczeniainterPretacji PrzePisórv prawa podatkońg9 (art. s: § r ustawy z dnia3g sierpnia 2002 r. _Plawo o Postępowaniu przed sądami admńisiracyjnymi - t.:eori. Dz.IJ. z21lit. poz. 1369 zpóźn. zm.).

Zgodnie z art. 57a.w/wYm. ustawyo skarga na pisemną interpretację przepisów prawa
Podatkowego wYdaną w indywidualnej sprawie, opinię zabeŹpieciają.ąi'oi-o'rę wydaniaoPinii zabezPieczającej może być oparta wyŁąĆznii na ,irarciÓ'naruszenia przepisów
PostęPowania, doPuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zańsowania
PrzePisu Prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi orazpowołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za poŚrednictwem organu, którego dziŃanie lub bezczynność sąprze^d^miotem skargi (art. 54 § 1 w/wym. uptiwy), nu udi"r, Rynek Wielki 13, 22-400Zamosc.

il\p+fin"Npa&*
lAnd*ei Wnuk/ ll 
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