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Stosownie do ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych zwalnia się od podatku od 
nieruchomości budowle wchodzące 
w skład infrastruktury kolejowej w rozu-
mieniu przepisów o transporcie kolejo-
wym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:
1. zarządca infrastruktury jest obowiązany 
do jej udostępnienia licencjonowanym 
przewoźnikom kolejowym lub
2. są przeznaczone wyłącznie do przewo-
zu osób, wykonywanego przez przewoźni-
ka kolejowego, który równocześnie zarzą-
dza tą infrastrukturą bez udostępniania jej 
innym przewoźnikom, lub
3. tworzą linie kolejowe o szerokości więk-
szej niż 1435 mm.

Poprawne stosowanie powyższego przepi-
su wymaga sięgnięcia do ustawy o trans-
porcie kolejowym. Definicja legalna bocz-
nicy kolejowej zawarta została w art. 4 ust. 
10 ustawy o transporcie kolejowym, która 
stanowi, że jest to droga kolejowa połą-
czona z linią kolejową i służąca do wyko-
nywania załadunku i wyładunku wagonów 
lub wykonywania czynności utrzymanio-
wych pojazdów kolejowych lub postoju 
pojazdów kolejowych oraz przemieszcza-
nia i włączania pojazdów kolejowych do 

ruchu po sieci kolejowej. W skład bocznicy 
kolejowej wchodzą również urządzenia 
sterowania ruchem kolejowym oraz inne 
urządzenia związane z bezpieczeństwem 
ruchu kolejowego, które są na niej usytuo-
wane. Z kolei art. 4 ust. 10a definiuje poje-
cie użytkownika bocznicy kolejowej jako 
podmiot działający w obrębie bocznicy 
kolejowej będący jej właścicielem lub wła-
dającym nią na podstawie innego tytułu 
prawnego.

Pojęcie bocznicy jest różne od pojęcia linii 
kolejowej. Obie są drogami kolejowymi. 
Jednak sformułowanie, że bocznica "jest 
połączona z linią kolejową" nakazuje od-
rzucić pogląd jakoby mogła wchodzić 
"w skład linii kolejowej". Bocznica łączy się 
więc z linią kolejową, jednak nie jest jej 
częścią. Leży poza obrębem linii kolejowej. 
Droga kolejowa może być więc linią 
kolejową lub bocznicą. 

Bocznica nie wchodzi w skład linii kolejo-
wych, a więc może być uznana za infra-
strukturę kolejowa jedynie jako budowla 
przeznaczona do obsługi przewozu osób 
i rzeczy. W tym zakresie spełniony byłby 
pierwszy warunek zwolnienia o którym 

mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych, a mianowicie 
budowla wchodzi w skład infrastruktury 
kolejowej. Jej zarządca nie jest jednak 
zobowiązany do udostępniania jej licen-
cjonowanym przewoźnikom kolejowym.

Jednakże zarządca infrastruktury nie jest 
zobowiązany do udostępniania bocznicy 
kolejowej przewoźnikom kolejowym. 
Znajduje to potwierdzenie w zawartym 
w słowniku z art. 4 ustawy o transporcie 
kolejowym sformułowaniu "użytkownik 
bocznicy". Jest to bowiem osoba, która 
prowadzi na niej działalność w zakresie 
załadunku towarów. Nie jest to jednak 
osoba będąca zarządcą infrastruktury 
kolejowej. Nie jest ona zobowiązana do jej 
udostępniania.

W świetle powyższego bocznica nie korzy-
sta ze zwolnienia z opodatkowania podat-
kiem od nieruchomości (wyrok NSA z dnia 
22 sierpnia 2012 r., sygn. II FSK 130/11).
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