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Wniosek o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Na podstawie art. 14j § 1 w zw. z art. 14b § 2, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r.
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2012, poz. 749, ze zm., dalej jako Op) wnoszę o wydanie
indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania
podatkiem od nieruchomości budynków należących do sp. z 0.0. (dalej jako
Wnioskodawca lub Spółka), położonych na terenie nieruchomości przy ·ul. w
N na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. 2010, Nr 95, poz. 613, ze zm.).

Zgodnie z art. 14b § 2 Op wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego. Jednocześnie Spółka
oświadcza, pod rygorem odpowiedzialności karnej za f /:szywe zeznania, że elementy stanu
faktycznego objęte wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego
dotyczące zdarzenia przyszłego, w dniu złożenia wniosku, nie są przedmiotem toczącego się
postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli
skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do istoty w decyLji
lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Stan faktyczny:

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym rolniczą oraz pozarolniczą działalność
gospodarczą w formie spółki kapitałowej. Głównym przedmiot działalności Spółki jest uprawa
roślin i hodowla bydła. W mniejszym stopniu Spółka prowadzi działalność w zakresie najmu
powierzchni lokalowych lub budynków. Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości przy
ul. w N 1. Na terenie przedmiotowej nieruchomości znajdują się
budowle i budynki opodatkowane według różnych stawek oraz zwolnione z opodatkowania.
I tak część budynków opodatkowana jest według stawki dla budynków w których
prowadzona jest pozarolnicza działalność gospodarcza (najwyższa stawka), część według
stawki obniżonej z uwagi na stan techniczny budynków, część opodatkowana jest stawką dla
budynków mieszkalnych, dwa zaś są zwolnione z opodatkowania na skutek wykorzystywania
ich do działalności rolniczej. Budynkami zwolnionymi z opodatkowania są: słodownia oraz
stodoła.

Wskazać również należy, że na terenie Gminy Rozprza aktualnie nie jest prowadzona
ewidencja dla budynków. O przeznaczeniu budynków nie decyduje więc wpis w ewidencji,
ale faktyczne ich wykorzystanie. W dotychczasowej praktyce organ podatkowy uznawał, że
słodownia oraz stodoła wykorzystywane są do celów działalności rolniczej i zwolnił je od
opodatkowania podatkiem od nieruchomości w oparciu o art. 7 ust. 4 lit. b) ustawy o



podatkach i opłatach lokalnych. Spółka nadal zamierza wykorzystywać słodownię wyłącznie
do celów rolniczych. W przypadku zaś stodoły, Spółka planuje czasowo, na okres około 3 do
6 miesięcy w roku wykorzystywać ten budynek do prowadzenia działalności gospodarczej
polegającej na najmie całości lub części jego powierzchni. Spółka planuje wynająć
powierzchnię w okresie gdy nie będzie składować w budynku płodów rolnych.

W związku z powyższymi planami Wnioskodawca zwraca się do Wójta Gminy Rozprza
z następującym pytaniem:

1. Czy czasowa zmiana przeznaczenia wykorzystania części lub całości stodoły oraz części
gruntu z rolniczego na związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, skutkować
będzie dla celów podatku od nieruchomości obowiązkiem zgłoszenia zmiany
przeznaczenia wykorzystania budynku oraz gruntu właściwemu organowi podatkowemu
zarówno w momencie zmiany przeznaczenia do celów prowadzenia działalności
gospodarczej jak i ponownego przeznaczenia dla celów rolniczych?

2. Czy czasowy najem całości lub części budynków wykorzystywanych do celów rolniczych,
oraz części gruntu skutkować będzie w tym okresie opodatkowaniem całości lub części
budynku oraz gruntu według stawki jak dla budynków i gruntów przeznaczonych do
prowadzenia działalności gospodarczej?

Stan prawny

W oparciu o art. 14b § 3 Op Wnioskujący na skutek tak postawionego pytania wyjaśnia co
następuje.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
OZ.U. 2010, Nr 95, poz. 613, ze zrn., zwana dalej uopl) opodatkowaniu podatkiem od
nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zawarte w tym przepisie przedmioty
opodatkowania oznaczają zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 uopl grunty, budynki i budowle
będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi
budynkami, a także gruntów, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot
opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze
względów technicznych. Za działalność gospodarczą należy rozumieć na mocy art. 1a pkt 4
w zw. z ust. 2 pkt 1 upoi działalność, o której mowa w przepisach ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej z zastrzeżeniem, iż za działalność tę nie uważa się działalności
rolniczej lub leśnej oraz wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych
znajdujących się na obszarach wiejskich, jeżeli liczba pokoi nie przekracza 5.

Wskazana powyżej zasada doznaje wyjątków, które wynikają zarówno z art. 1a pkt 3, jak i
art. 2 ust. 2 oraz art. 7 uop!. Wyjątki te obejmują m. in. budynki gospodarcze lub ich części
położone na gruntach gospodarstw rolnych służące wyłącznie działalności rolniczej (art. 7
ust. 1 pkt 4 lit. b. upoI). Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również
użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (art. 2 ust. 2 upoi).

Jak wskazano na wstępie spółka prowadzi głównie działalność rolniczą i w dotychczasowej
praktyce budynek "Stodoły" wykorzystywała wyłącznie dla celów rolniczych składując tam
zbelowane słomę i siano. W związku z powyższym wskazać należy, że budynek ten
dotychczas nie podlegał opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na mocy zwolnienia
określonego wart. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b) upoi, co również potwierdzał organ podatkowy w
wydawanych decyzjach podatkowych za lata 2012 - 2014.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 upoi obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego
obowiązku. W myśl natomiast z art. 6 ust. 3 upoi jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało
zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana



sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega
obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Obowiązek podatkowy wygasa zaś z upływem
miesiąca, w którym ustały okoiiczności uzasadniające ten obowiązek (art. 6 ust. 4 upoi).
Ponadto wskazać należy, że w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na
wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości w trakcie roku podatkowego podatnik
zobowiązany jest do odpowiedniego skorygowania deklaracji w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia tego zdarzenia (art. 6 ust. 9 pkt 2 upol).

W związku z powyższym wskazać należy, że w przypadku gdyby Spółka w trakcie
trwającego roku podatkowego wynajęła część lub całość budynków wykorzystywanych na
cele rolnicze, oraz część gruntu zobowiązana jest, od miesiąca następującego po miesiącu
w którym wynajmie budynek lub grunt, obliczyć podatek od nieruchomości dla tego budynku
lub gruntu według stawki jak dla budynków i gruntów wykorzystywanych do prowadzenia
działalności gospodarczej. Ponadto w terminie 14 dni od daty wynajmu budynku Spółka
zobowiązana jest sporządzić korektę deklaracji podatkowej i złożyć ją do urzędu Gminy.

Analogiczną procedurę Spółka zobowiązana będzie przeprowadzić w sytuacji gdy zakończy
wynajem budynku lub jego części oraz gruntu i ponownie przeznaczy go w całości wyłącznie
dla potrzeb działalności rolniczej a gruntu nie będzie wykorzystywać do działalności
gospodarczej. Uznać bowiem należy, że pomimo iż będą one nadal własnością Spółki,
prowadzącej również działalność gospodarczą, to w świetle art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b) upoi nie
mogą podlegać opodatkowaniu według stawki jak dla budynków związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą z uwagi na wyłączne wykorzystywanie budynków na cele
rolnicze. Na zasadność powyższej tezy wskazuje również wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2013 r. sygn. II FSK 933/11 w którym
wskazano, że przez zwrot legislacyjny "zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej"
należy rozumieć okoliczność faktyczną polegającą na rzeczywistym wykorzystywaniu
(zajęciu) określonej części budynku na prowadzenie działalności gospodarczej, tj.
prowadzeniu vv tej części budynku (np. lokalu użytkowym) działalności gospodarczej w
rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 4 u.p.o.l.

Reasumując .Wnioskodawca wyjaśnia, że wynajem całości lub części budynków
wykorzystywanych obecnie do celów rolniczych, oraz części gruntu rolnego skutkować
będzie opodatkowaniem przedmiotu najmu według stawki 'dla podmiotów prowadzących .
działalność gospodarczą. Ponadto Spółka będzie zobowiązana złożyć w terminie 14 dni
korektę deklaracji podatkowej. Spółka zobowiązana będzie również samodzielnie obliczyć i
wpłacić wyższy podatek od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił
wynajem. Podatek od budynku (lub jego części) i gruntu obliczony według stawek jak dla
prowadzących działalność gospodarczą Spółka będzie zobowiązana uiszczać do czasu
ustania najmu, tj, do końca miesiąca w którym umowa najmu zostanie rozwiązana.

Załączniki:

1. Potwierdzenie dokonania opłaty od wniosku.



Rozprza, 11.04.2014 r.

r F. 3120.4.1.2014

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Wójt Gminy Rozprza działając na podstawie przepisów art, l4j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa (tekst jedno Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) stwierdza, że stanowiska podatnika
przedstawione we wniosku z dnia 12 marca. 2014 r. o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej
w zakresie podatku od nieruchomości w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania:

l. Czy czasowa zmiana przeznaczenia wykorzystania części lub całości stodoły oraz części gruntu
z rolniczego na związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, skutkować będzie dla celów podatku od
nieruchomości obowiązkiem zgłoszenia zmiany przeznaczenia wykorzystania budynku oraz gruntu
właściwemu organowi podatkowemu zarówno w momencie zmiany przeznaczenia do celów prowadzenia
działalności gospodarczej jak i ponownego przeznaczenia dla celów rolniczych?

2. Czy czasowy najem całości lub części budynków wykorzystywanych do celów rolniczych oraz części
gruntu skutkować będzie w tym okresie opodatkowaniem całości lub części budynku, oraz gruntu według
stawki jak dla budynków i gruntów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej?
-sa nrawidłowe.

< L

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2014 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego
w indywidualnej sprawie, dotyczącej kwestii; opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków
należących do N Sp. z 0.0. położonych na terenie nieruchomości przy ul.
w N , na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613 ze zm.)

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą

w formie spółki kapitałowej. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest uprawa ros lin i hodowla bydła.
W mniejszym stopniu Spółka prowadzi działalność w zakresie najmu powierzchni lokalowych lub
budynków. Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości przy ul. w n
Na terenie przedmiotowej nieruchomości znajdują się- budowle i budynki opodatkowane według różnych
stawek oraz zwolnione z opodatkowania. Część budynków opodatkowana jest według stawek dla budynków,
w których prowadzona jest pozarolnicza działalność gospodarcza (najwyższa stawka), część według stawki
obniżonej z uwagi na stan techniczny budynków, część opodatkowana jest stawką dla budynków
mieszkalnych, dwa zaś są zwolnione z opodatkowania na skutek wykorzystywania ich do działalności
rolniczej. Budynkami zwolnionymi z opodatkowania są: słodowania oraz stodoła. Spółka wskazała również,
że na terenie Gminy Rozprza aktualnie nie jest prowadzona ewidencja dla budynków. O przeznaczeniu



budynków nie decyduje, więc wpis w ewidencji, ale faktyczne ich wykorzystywanie. Ponadto Spółka
poinformowała, iż w dotychczasowej praktyce organ podatkowy uznawał, że słodowania oraz stodoła
wykorzystywane są do celów rolniczej i zwolnił je od opodatkowania podatkiem od nieruchomości
w oparciu o art. 7 ust. 4 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wnioskodawca oznajmił, że nadal
zamierza wykorzystywać słodownię wyłącznie do celów rolniczych. W przypadku zaś stodoły Spółka
planuje czasowo, na okres od 3 od 6 miesięcy w roku, wykorzystywać ten budynek do prowadzenia
działalności gospodarczej polegającej na najmie całości lub części jego powierżchni. Spółka planuje wynająć
powierzchnię w okresie, gdy nie będzie składować w budynku płodów .~:olny<::_h._o

Prezes Zarządu N Sp. z 0.0. Pan Stanisław ' oświadczył, pod rygorem
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objętego wnioskiem
o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, a dotyczące zdarzenia przyszłego, w dniu
złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej,
postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została
rozstrzygnięta, co do istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

1. Czy czasowa zmiana przeznaczenia wykorzystania części lub całości stodoły oraz części gruntu
z rolniczego na związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, skutkować będzie dla celów podatku od
nieruchomości obowiązkiem zgłoszenia zmiany przeznaczenia wykorzystania budynku oraz gruntu
właściwemu organowi podatkowemu zarówno w momencie zmiany przeznaczenia do celów prowadzenia
działalności gospodarczej jak i ponowne przeznaczenie dla celów rolniczych?

2. Czy czasowy najem całości lub części budynków wykorzystywanych do celów rolniczych oraz części
gruntu skutkować będzie w tym okresie opodatkowaniem całości lub części budynku oraz gruntu według
stawki jak dla budynków i gruntów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej?

Stanowisko podatnika wynikające ze złożonego wniosku

Wynajęcie na potrzeby działalności gospodarczej przez podatnika w trakcie trwającego roku
podatkowego części lub całości budynków wykorzystywanych obecnie do celów rolniczych oraz części
gruntu rolnego skutkować będzie opodatkowaniem przedmiotu najmu według stawki dla podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto podatnik będzie zobowiązany złożyć w terminie 14 dni
korektę deklaracji podatkowej, będzie również zobowiązana samodzielnie obliczyć i wpłacić powyższy
podatek od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił wynajem. Podatek od budynku (lub jego
części) i gruntu obliczony według stawek jak dla prowadzących działalność gospodarczą Spółka będzie
zobowiązana uiszczać do czasu ustania najmu, tj. do końca miesiąca, w którym umowa najmu zostanie
rozwiązana. Analogiczną procedurę podatnik zobowiązany będzie przeprowadzić w sytuacji, gdy zakończy
wynajem budynku lub jego części oraz gruntu i ponownie przeznaczy go w całości wyłącznie dla potrzeb
działalności rolniczej a gruntu nie będzie wykorzystywać do działalności gospodarczej.

Ja poparcie przedstawionego stanowiska podatnik wskazał m.in. :

Zgodnie z art. 2 ust. l ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(tekst
jednolity: Dz.U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613 ze zm., zwana dalej uopl) opodatkowaniu podatkiem od
nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zawarte w tym przepisie przedmioty opodatkowania oznaczają
zgodnie z art. la ust. 1 pkt 3 uopl grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego
podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów

__________________ or, _



związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa wart. S ust. l pkt l lit. b, chyba że
przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze
względów technicznych. Za działalność gospodarczą należy rozumieć na mocy art. la pkt 4 w zw. z ust. 2
pkt 1 upoi działalność, o której mowa w przepisach Prawa działalności gospodarczej z zastrzeżeniem, iż za
działalność tę nie uważa się działalności rolniczej lub leśnej oraz wynajmu turystom pokoi gościnnych
w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich, jeżeli liczba pokoi nie przekracza 5.
Wskazana powyżej zasada doznaje wyjątków, które wynikają zarówno z art. la pkt 3, jak i art. 2 ust. 2 oraz

- art. - -7- uopl. - Wyjątki te obejmują m.in. budynki gospodarcze łub 'ich - części położone na gruntach
gospodarstwa rolnego służące wyłącznie działalności rolniczej(art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b upol). Opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomości nie podlegają również użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na
użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (art. 2 us. 2 upol).

Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 1 upol obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
W myśl ust. 3 upol jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość
opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania
lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem
miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek (art. 6 ust. 4 upoi). Ponadto
wnioskodawca wskazał, że stosownie do art. 6 ust. 9 pkt 2 upoi, w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego
wpływ na wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości w trakcie roku podatkowego podatnik
zobowiązany jest do odpowiedniego skorygowania deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia Lego
zdarzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej
przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl przywołanych przez wnioskodawcę przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli
budynek znajduje się w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą, z pewnymi ustawowymi _~yyj~kami, jako związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości liczonym według najwyższych stawek. Z kolei artykuł
7 ust. 1 pkt 4 lit. b, tej ustawy stanowi, że zwolnione są od opodatkowania budynki gospodarcze lub ich
części położone na gruntach gospodarstwa rolnego służące wyłącznie działalności rolniczej.

Artykuł 6 ust. 3 ustawy i podatkach i opłatach lokalnych, przewiduje możliwość zmiany wysokości
opodatkowania podatkiem od nieruchomości w trakcie roku podatkowego, jeżeli zaistniało zdarzenie mające
wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, w szczególności zmiana sposobu użytkowania przedmiotu
podatku lub jego części. Wówczas obniżka lub podwyższenie podatku następuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta zmiana nastąpiła. Stosownie do ust. 9 pkt 2 tegoż artykułu
m.in. osoby prawne są obowiązane odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o
którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

W związku z przedstawionym przez podatnika stanem faktycznym należy stwierdzić, że podatnik w
ciągu 14 dni od zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części tj. wykorzystywania stodoły lub jej
części na potrzeby działalności gospodarczej oraz zajęcia gruntu(użytków rolnych) na potrzeby prowadzonej
działalności gospodarczej, powinien złożyć organowi podatkowemu skorygowaną deklarację na podatek od
nieruchomości(wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty). W tej sytuacji stodoła lub jej część oraz zajęty
grunt podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawek dla budynków i gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym miała miejsce zmiana sposobu użytkowania wyżej wymienionych przedmiotów
opodatkowania. Analogicznie podatnik powinien postąpić w przypadku ponownego przywrócenia sposobu



użytkowania budynku stodoły wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności rolniczej oraz zaprzestania
wykorzystania gruntu(użytków rolnych) na potrzeby działalności gospodarczej. Po przywróceniu sposobu
użytkowania budynku wyłącznie na potrzeby działalności rolniczej korzystał on będzie z ustawowego
zwolnienie, o którym mowa wart. 7 ust. 1pkt 4 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu prawnego
obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji.

a niniejszą interpretację stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi z powodu jej niezgodności
z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-
434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w
którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (mi.
52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr
153, poz. 1270 z późno zm.). Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy) w
terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli
organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2
ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi
(art. 54 § 1ww. ustawy) na adres: Urząd Gminy w Rozprzy, Aleja-900-lecia 3,97-370 Rozprza.

a/a
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