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ELEKTROWNIE WIATROWE PRZEGRYWAJĄ W SĄDZIE 

 

Zwracamy Państwa uwagę na nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2017 r. (sygn. akt I SA/Bd 866/16) dotyczący opodatkowania elektrowni 

wiatrowych podatkiem od nieruchomości.  

W sprawie zaskarżona została interpretacja indywidualna, w której organ gminy uznał, iż od 1 stycznia 

br. podatkiem od nieruchomości opodatkowana jest cała wartość elektrowni wiatrowej, podczas gdy 

zdaniem Wnioskodawcy opodatkowany powinien być jedynie fundament i wieża elektrowni 

wiatrowej,  bez uwzględnienia wchodzących w jej skład elementów technicznych. 

Rozpoznający sprawę WSA w Bydgoszczy nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika, iż po 1 stycznia 

2017 r. nadal opodatkowaniu powinny podlegać wyłącznie części budowlane elektrowni wiatrowych. 

Zdaniem Sądu, z przepisu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych (dalej: u.i.e.w.) jednoznacznie wynika, że elektrownia wiatrowa jest w całości 

budowlą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. 

Z obszernego uzasadnienia wyroku wynika, że Sąd szczegółowo weryfikował intencje ustawodawcy 

(w tym w oparciu o stenogramy z posiedzeń plenarnych) i w konsekwencji uznał, iż intencją 

prawodawcy podczas prac nad u.i.e.w. była również zmiana zasad opodatkowania elektrowni 

wiatrowych. Takie niekorzystne dla podatników stanowisko potwierdza zdaniem Sądu brzmienie 

przepisu art. 17 u.i.e.w. Zgodnie z tym przepisem, do końca 2016 r. zasady opodatkowania podatkiem 

od nieruchomości elektrowni wiatrowych miały pozostać bez zmian. Gdyby przyjąć zatem, że celem 

ustawodawcy nie była zmiana sposobu rozumienia pojęcia elektrowni wiatrowych, a co za tym idzie 

zmiana zasad ich opodatkowania od 1 stycznia 2017 r., przepis ten byłby zdaniem Sądu zbędny.  

Należy podkreślić, że jest to jeden z pierwszych wyroków dotyczący opodatkowania elektrowni 

wiatrowych po wejściu w życie u.i.e.w.  

Jako że zagadnienie to budzi kontrowersje ostatecznie rozstrzygnie tę sprawę Naczelny Sąd 

Administracyjny, co wiąże się z około 2 letnim okresem niepewności co do zasad opodatkowania 

elektrowni wiatrowych. 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 
komentarzach. 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


