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Szanowny Panie Przewodniczący, 

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 3 czerwca br. (znak SGGP/V/57/2015 

i SGGP/V/57/2015) w sprawie opodatkowania podziemnych wyrobisk górniczych 

oraz zlokalizowanych w nich obiektów i urządzeo, uprzejmie informuję iż organem 

właściwym w kwestii dochodów i wydatków budżetu paostwa, m.in. dochodów z podatków 

bezpośrednich, pośrednich i opłat jest minister do spraw finansów publicznych. 

Mając na uwadze art. 6, ust. 1, pkt. 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – prawo geologiczne 

i górnicze (Dz.U.2015.196 j.t.), wyrobiskiem górniczym jest przestrzeo w nieruchomości 

gruntowej lub górotworze powstała w wyniku robót górniczych. W związku z tym 

nie powinno ulegad wątpliwości, że wyrobiska górnicze pojmowane jako przestrzenie 

w nieruchomościach gruntowych lub w górotworach, nie będąc obiektami budowlanymi, 

nie mogą podlegad opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako takie obiekty: 

ani samodzielnie (jako wyrobiska w rozumieniu fizycznym), ani wespół ze zlokalizowanymi 

w nich urządzeniami (jako wyrobiska w rozumieniu kompleksowym). Zgodnie z opinią 

Trybunału Konstytucyjnego1 przyjęcie przeciwnego poglądu byłoby równoznaczne 

z niedopuszczalną konstytucyjnie rozszerzającą wykładnią regulacji podatkowej. 

Inną kwestią różną od opodatkowania wyrobisk górniczych, a o której wyraźnie mówi 

i rozdziela Trybunał Konstytucyjny, jest opodatkowanie obiektów i urządzeo w nim się 

znajdujących.  

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w każdej sprawie podatkowej dotyczącej infrastruktury 

znajdującej się w podziemnych wyrobiskach górniczych niezbędne jest dokładne ustalenie, 

które z obiektów i urządzeo można zakwalifikowad jako budowle w rozumieniu ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2014.849 z późn. zm.), 

co pozwoli wykluczyd ryzyko opierania się w tym względzie na wątpliwych uogólnieniach. 

Biorąc pod uwagę duże zróżnicowanie obiektów i urządzeo usytuowanych w podziemnych 

wyrobiskach górniczych, do których zaliczyd należy m.in.: urządzenia służące do dostarczania 

świeżego powietrza (lutniociągi), rurociągi do doprowadzania i odprowadzania wody, 

przewody sieci energetycznej do napędu urządzeo do transportu i urabiania, przenośniki 

taśmowe lub zgrzebłowe służące do transportu, urządzenia do prowadzenia urabiania 

kopalin użytecznych oraz obudowy wyrobiska (podporowe i zmechanizowane), konieczne 
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jest precyzyjne rozważenie, czy poszczególne z tych obiektów i urządzeo, ich zespoły bądź 

też cała rozważana infrastruktura dają się przyporządkowad nazwom budowli wskazanym 

w prawie budowlanym, co nie wydaje się wcale zadaniem łatwym.  

Mając na uwadze opinię Ministra Finansów2, organy podatkowe muszą wziąd pod uwagę 

fakt, że w poczet wyrobiska górniczego wraz z jego wyposażeniem nie muszą wchodzid 

budowle zaliczone do przedmiotu opodatkowania, mimo iż klasyfikowane są one zgodnie 

z zasadami metodycznymi łącznie jako budowle dla kopalnictwa i górnictwa. Wobec tego 

nie można ich wartości początkowej brutto w całości, i bez zbadania ich podatkowego 

charakteru, uznad za podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości. 

Opodatkowaniu podlegają bowiem budowle zlokalizowane w podziemnym wyrobisku 

górniczym, nie zaś wyrobiska. 
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 Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską nr 15357 

Do wiadomości otrzymują: 

1. Minister Gospodarki 

2. Minister Pracy i Polityki Społecznej 

3. Minister Finansów 

4. Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Sejm RP 

Z wyrazami szacunku, 
Wojciech Kowalczyk 
Sekretarz Stanu 
Pełnomocnik Rządu ds. 
Restrukturyzacji Górnictwa Węgla 
Kamiennego 
(podpisano elektronicznie) 


