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Burmistrz Miasta i Gminy

w Nowej Stupi

Szanowny Panie Burmistrzu, wnioskiem z dnia 30.08.2019 r., dor^czonym na adres Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 05.09.2019 roku, zwrocif si? Pan o udzielenie odpowiedzi na
pytania:

- czy umowa najmu/uzyczenia zawarta z Nadlesnictwem, ktore dziata jako zarzqdca gruntow
stanowi^cych wlasnoSc Skarbu Pahstwa przenosi obowiqzek na bior^cego w najem lub uzyczenie, czy
jednak podatnikiem nadal pozostaje Nadiesnictwo?
- jak wygi^da kwestia najmu przez Nadiesnictwo budynku mieszkalnego osobie fizycznej, czy obowi^zek
b?dzie ci^zyt na Nadlesnictwie czy najemcy?
Z cpisu stanu faktycznego wynika, ze Nadiesnictwo zawarto z osob^fizyczn?_umow? uzyczenia gruntow
rolnych oraz umow? najmu budynku mieszkalnego.

Odpowiadajqc na to pytanie, wskazac nalezy na nast?puj?ce okolicznosci.
Jak wynika z art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

i oplatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), podatnikami podatku od nieruchomoSci
m.in. osoby flzyczne, b?d^ce posiadaczami nieruchomosci albo obiektow budowlanych, stanowi^cych

wlasnosc Skarbu Pahstwa, jezeli posiadanie wynika z umowy zawartej z wta^cicielem, z zastrzezeniem
ust. 2. Z kolei ust. 2 okresia, ze obowi^zek podatkowy dotycz^cy przedmiotow opodatkowania b?d^cych
w zarz^dzie Pahstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Pahstwowe - ci?zy na jednostkach
organizacyjnych Lasow Pahstwowych. faktycznie wladaj^cych nieruchomosciami lub obiektami
budowlanymi.

Z powolanych wyzej przepisow wynika. ze obowi?zek podatkowy nie ci?zy na nadleSnictwach, jezeli nie
wiadaj^one faktycznie nieruchomosciami znajdujc[cymi si? w ich zarz^dzie, tzn. gdy nie posiadaj^ ich.
Jezeli wi?c Nadiesnictwo, b?d^ce jednostkq organizacyjn?_ Lasow Pahstwowych, wynajmie osobie
fizycznej budynek mieszkalny, to obowi^zek podatkowy w podatku od nieruchomosci ci?zyl b?dzie na tej
osobie fizycznej jako na posiadaczu nieruchomosci stanowi?cej wlasnosc Skarbu Pahstwa.

Analogiczna sytuacja wyst?pi w przypadku uzyczenia przez Nadiesnictwo gruntow rolnych.
Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.), podatnikami podatku rolnego s^ m.in. osoby fizyczne, b?d^ce
posiadaczami gruntow, stanowi^cych wlasnosc Skarbu Pahstwa, jezeli posiadanie wynika z umowy
zawartej z wlascicielem.



Zatem w wyniku uzyczenia przez Nadlesnictwo gruntow rolnych osobie fizycznej, obowi^zek

podatkowy w podatku rolnym ciqzyt b^dzie na tej osobie fizycznej jako na posiadaczu nieruchomo^ci

stanowl^ce] wlasnosc Skarbu Pahstwa. NIezaleznie od powyzszego ustalenia wymaga, czy

przedmiotowa umowa uzyczenia przenosi posiadanie gruntow na osobq fizycznq,.

W tym miejscu nalezy podkre61i6, iz zarowno w przypadku wynajmu budynku mieszkalnego jak
rownlez wydzierzawienia gruntow rolnych przez Nadlesnictwo, stosownle do przeplsow art. 4 ust. 1 oraz

art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekstjedn. Dz. U. z2018 r. poz. 1170zezm.),
umowy zawlerane przez Lasy Pahstwowe nalezy traktowa6, jako umowy zawarte z wlasclclelem, tj.

Skarbem Panstwa.

Jednoczesnle pragn? podkresllc, ze jest to jedynie stanowlsko Reglonalnej Izby Obrachunkowej

w Klelcach, kt6ra nie posiada uprawnleh do dokonywania powszechnle obowl^zuj^cej wykiadnl

przeplsow prawa.
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