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WYKONAWCY UBlEGAJĄCY SlĘ
o UDZlELENlE ZAMoWlENlA

PUBLlCZNEGO

oDPoWlEDzl NA PYTAN|A WYKoNAWGÓW

DOTYCZY POSTĘPOWAN lA W TRYB|E PRZETARGU N |EOGRAN ICZONEGO

NAWYKONANlE ZADAN|A |NWESTYCYJNEGO PN,:

,,Rewaloryzacja zabytkowego parku im, Ks, J, Poniatowskiego
w Piotrkowie Trybunalskim"

Pvtanie 1

ffi poarrie rodzaju kostki granitowej do wykonania obramowania nawierzchni - czy naleĄ

przyjąć knstkę nieregularnq czy ciętą?

odpowiedź
tllalezy prz!ąć kostkę nieregularną

Pńanie 2
Prosimy o uszczegółowienie vykazu materiału roślinnego do posadzenia, poprzez .podanie
p|rrińZrri, iuń"i ah porrii"got"ych pozycji wy_kazu (dla drzew: obwód pnia, wysokość, dla

ń".a, i bylin: wysokość- i wieńść,pojemnika). W przypadku materiału roślinnego parametry te

i""yiqą o Ć""i", sĄrównież niezbędne dla uzyskania porównywalności ofeft,

odpowiedź
2. MATER|AŁY
2.1 . Wymagania dotyczące właściwości materiału roślinnego 

.

rr,iuieriJł ,.ćlinny pory"iiwany będzie ze szkołek objętych kontrola polskiego lnspektoratu

o.ni"ńv Roślin, bpańych n" pńaur"ji z rodzjmego materiału wyjściowego. wykonawca

iJ"*iŁ""v j"it pi,zeo'stawie zamawiającemu do zitwierdzenia źródło pozyskania materiału

roŚlinnego.
2.1.,1. Ozdobne drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinńy być zgodne z normą pN_R_67022_Materiał szkółkarski

.Ozdobne dżewa i krzewy iglaste,
pN_n_ozozs Materiał szkbłńarski.'ozdobne dzewa i krzewy liściaste (parametry dla gatunku

nie mniejsze niż dla formy piennej, vvybór l) .

Mńi*;ń" parameiry dizew liśóiastych: obwód pnia na wysokości ,100cm

w pojemnikach C50, balotowane lub jutowane.

H,riiń"rn" parameiry krzewów liśóiastych i iglastych zgodne z normami

- 12-14cm

jw. Krzewy

W pojemnikach c3-c5.
kJz.i" p"rti" sadzonek powinna być zaopatrzona w etykietę przywiązanądo sadzonek lub

opakowania zgodnie z PN-R-67026:2002,
Ńa etykiecie pówinny być umieszczone informacje:
- nazwa rodza.jowa i gatunkowa sadzonki;
- ilość sadzonek;
_ ;; ś;ń;"Ń" pochodzenia danej pańii materiału sadzeniowego, wg pN_R_67025:1999;

- oznaczenie pańii materiału sadzeniowego;
- adres i nazwę producenta.



Materiał sadzeniowy powinien być zaopatrzony w dokumenty towarzyszące zgodne z pN-R_

67025.
sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac następujące cechy:
- pąk szczytowy pzewodnika wyraźnie wykształcony
- prŻyrost ostatniego roku powinien wyrażnie i prosto przedłużać przewodnik,
_' system korzen-iowy powinien byó skupiony, prawidłowo rozwinięty,na korzeniach
szkieletowych powinny Występować liczne korzenie drobne,
- bryła korŹeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
- pędy torony zarówno u drzew jak i krzewów nie powinny być przycięte, chyba ze
dopuszcza się cięcie zgodnie z wymaganiami normy R-67023,
- równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa,
- przewodnik prosty,
- blizny w przewodniku dobrze zarośnięte
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenie paka szczytowego pzewodnika,
- dwupędowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły kozeniowej,
- złe zrośniecie odmiany szczepionej z podkładka,
2,1 ,2, Byliny i rośliny okryWowe
Rośliny powinny byó w pienruszym vvyborze, gatunki ozdobne z kwiatów wykwitnięte do 50 %,

jednolite w całej pańii, zdrowe, czyste odmianowo, nie zwiędnięte,,

wszystkie byliny i rośliny okrywowe powinny być sadzone zgodnie z pĄektem, zwłaszcza
w zakresie lokalizacji, gatunku i odmiany.
Wszystkie rośliny z danej odmiany (w tym
gwarancyjnym) powinny być jednakowe,
zaawansowania w rozwoju. i o formie

powinny być
bez śladów

powinny być
poZWUane.
irokrój rośliny, barua kwiatów iliści powinny być charakterystyczne dIa gatunków iodmian.
stopień rozwoju, wielkość i sposób uformowania powinny być jednakowe
w całej pańii, System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony,
zdrowy, odpowiedni dla danego gatunku odmiany i wieku rośliny, Niedopuszczalne jest
występowanie w pańii roślin innych gatunków
i odmian, Niedopuszczalne jest Występowanie na roślinach oznak porażania przez wirusy,
bakterie czy gzyby, oraz Występowania szkodników
W odniesieniu do roślin ozdobnych (w tym bylin) stosowanych w terenach zieleni obowiązują
obecnie normy dotyczące następujących maieriałów szkółkarskich:
- cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych - PN-92/R-67030
- sadzonki roślin ozdobnych - PN-R-67031:1996
Wielkość pojemników
- byliny- doniczka P11
- rośliny okrywowe i pnącza -pojemnik C2,,

róWnież używane do Wymiany w okresie
jeżeli chodzi o formę, wielkość, stan

Byliny i rośliny okrywowe powinny byó żywotne, dobrze ukorzenione
cńarikterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane rośliny
wolne od Ghorób i szkodników, z dużym, zdrowym systemem korzeniowym,
uszkodzeń. Rośliny powinny pochodzió z uprawy kontenerowej. Korzenie nie



2.1.3 Kuewy róż
D;;i*;;;il ńateriał powinien byó zgodny z normą PN_R_67o20 Materiał szkółkarski.

Krzewv róż.
Rośliny powinny byó wyboru l _ _^^^^..,_hióm 

^.\lzSadzonki krzewów róż winny być prawidłowo ufotmowane z zachowaniem pokroju

.ń"ńt"rvrtv"rnego dla gatunlu i ÓOmiany oraz posiadać nasiępujące cechy:

lj;;;;;;ó;;; pęo"y szlac-netne'całńówióie'rorewniałe, wyrastające z miejsca okulizacji (co

najmniej dwa, a trzeci nie *viel łfS cm od nasady pędu, z którego wyrasta), pozbawione

liści,
--Oobre, całt<o*icie zrośnięcie tarczki okulizacyjnej z podkładką

-krótko nad oczkiem przecięta szyjka korzeniowa
- kora na pędach gładka, właściwie wybarwiona, 

__l_|^l^1^,.^,^l.! l,,r^ó vr\rż,_;;;;,ń;;;;i;*v ńi"*iaio*o ńźriniętv, na korzeniach szkieletowych luźne korzenie

drobne.
Cechy dyskwalifikujące pańię róż:

- wvłamanie korzenia szkieletowego,
- rozdarcie korzeni w miejscu rozwidlenia,
- ;ł;ń;"i" pędu korony-więcej niż na połowie jego długości,

- odrosty podkładki
- niezabiiŹnione ślady żerowania szkodników,
- znaki chorobowe,
-,ńiij.ię"iól pońarszczenie kory na częściach nadziemnych i na korzeniach,

- mańwica i pęknięcia kory na pniu,

- uszkodzenia mrozowe.
Róże winny byó dostarczone w pojemnikach C3,

2.'l .4. Rośliny cebulowe i kłącza
Minima|ne lvymagania jatoosc-Jwe określają że produkt musi być właściwy odmianowo lub

qatunkowo, czysty, nieuszkoÓ,onv, ńi",uńióocony, zdrowy i wolny od wad oraz prawidłowo

ńyksztalcony w klasie wyboru l.

Cebule muszą być twarde, iez oblawow chorobowych i uszkodzeń mechanicznych, Łuski

iewńetrzne ce'bui muszą być nienaruszone i bez plam,

2.1 .5, Nasiona roślin zielnych
Ńu.ión" Óo.tur. zone będąw oznaczonych opakowaniach w wyborze l,

Pvtanie 3

-cry 

zoro.ioiąry akceptuje wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych istniejącego dtzewostanu przy

użyciu p o dnośnika ko s zow ego ?

odpowiedź
Óffi=.ię wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych pży użyciu podnośnika koszowego

Pńanie 4
iii*yi i"drorraczne określenie zakresu prac, jaki naleĄ uwzględnić w cenie 

^ofertY , 
dotY"ą

'r".orń,rLW 
parkowego. lł pkt 3.t proiilł, ri*ort,u stawu widnieje zapis: ,,o odmuleniu dna

,roń Uęii" ńozna ,ń"ydoioć po ipuŚzczeniu wody ze stawu". Wnioskujemy o jednoznaczne

określenie przedmiotu zamówienia w Ęm zakresie,

odpowiedź
ffifiifrpr".owania projektu nie było możliwe jednoznaczne określenie zakresu robót z

iv.-iriił;;v"n, po*óo.j-opi.unegó w projekcie pkt 3.1. Na pewno konieczne będzie

,jrunĘ.id roślinności *oonli ńióóćrńej obócnie przed spuszcze,niem y9dy z: stawu. Stan

,uńu[ńi" *""t y pospołt<i'pJózonej na dnie stawu w ioku 2005 będzie można ocenió po

spuszczeniu wody ze,tu*u."Wt"Oy ińwestor pode,imie decyzję albo o usunięciu zamulenia

wraz z warstwą pospółki ;, ;"łń dnie stawu i-wykonańiu nowej warstwy oddzielającej

olini"r]. dno iiawu od wody, albo odmulenie będzie tylko fragmentaryczne, np,

ń naroZnikach stawu, gdzie pojawiła się roślinność wodna,



Pńanie 5
Zgodnie z trescią rozdz. III SIWZ, przedmiot zamówienia należy zrealizować ściśle wg m. in.

Specyfikacji Technicznych l|ykonania i Odbioru Robót, nalomiast udostqniona dokumentacja nie
zawiera ST|TiOR (za wyjątkiem remontu stąwu). Wnioskujemy o pilne uzupełnienie dokuuentacji
przetargowej o ten dokument, kompletny i odpowiadający przedmiotowi zamówienia.
odpowiedź
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej STW|OR w pozostałych branżach,
Specyfikacje w branży elektrycznej są zamieszczone w opisie do projektów budowlano -
Wykonawczych.

Pńanie 6
STWiOR dla zakresu remontu stawu zawiera zapisy doĘczące obmiarów robót i cen j ednostkowych (w

tym zapis: ,,Płuci się za wykonaną i odebraną ilość umocnienia") jak te zapisy mają się do

ryczałtowego wynagrodzenia? I|nioskujemy o ujednolicenie dokumentacji przetargowej.
odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis zawańy w S|WZ Rozdział XVl pkt. '1.

Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaftowe.

PWanie 7
Czy Zamawiający ma świadomość, że przy takim opisle sposobu obliczania ceny, jaki został
przedstawiony w rozdz. XYI ffWZ, wybrany w postępowa iu Wkonawca ma prawo przedstawić
kosztorys ofertow z jedną pozycją kosztorysową p.n, "rewaloryzacja parku", ilość: I kpl ? Jaką
wartość będzie miał dla Zamawiającego taki kosztorys i do czego będzie służył?
odpowiedź
Zamawiający w Formularzu ofeńowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do S|WZ wyraźnie
określa rodzaje robót do wyceny, wchodzące w skład ceny ofeńy,

Pńanie 8
Prosimy o podanie wielkości projektowanych roślin (obwody pni, wysokości, wielkości pojemników).

odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

Pńanie 9
Prosimy o potwierdzenie, że w ząltresie zamówienia nie wchodzi pielęgnacja zieleni (nawożenie,

opryski, cięcie pielęgnacyjne krzewów, drzew, koszenie trawników itp.) w okresie trwania
gwarancj i/rękojmi.
odpowiedź
Pielęgnacja zieleni w okresie truania gwarancji/rękojmi przez okres 1-go roku licząc od dnia
odbioru końcowego robót, obejmuje:
,l 

. drzewa
- pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych, poplawianie mis - 3 krotnie,
- zasilanie nawozami mineralnymi -'l krotnie,
- podlewanie - 6 krotnie,
- uzupełnianie kory, poprawa misek - 1 krotnie,
- wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy,
- Wymiana uszkodzonych palikóW i Wiązadeł.
2. krzewy
- pielenie chwastów - 3 krotnie,
- zasilanie nawozami mineralnymi -1 krotnie,
- podlewanie - 6 krotnie,
- Wymiana uschniętych lub silnie uSzkodzonych egzemplarzy,
- uzupełnianie kory, poprawa misek- 'l-krotnie,



3. róże
- kopczykowanie na zimę,
_ cięcie zgodnie ze sztuką ogrodniczą (cięcie wiosenne przeprowadza się po zdjęciu,zimowej

or<'r1lwv,"gov minie niebeżpóczeństwo pizymrozków a pąki są dostatecznie nabrzmiałe),

- pielenie, spulchnianie - 4 krotnie w sezonie,
- zasilanie nawozami mineralnymi - 1 razw sezonie,
-podlewanie-6 krotnie w sezonie,
- wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy,
_ nówożenie _ z róĄ w sezonie; zasilanie nawozami wieloskładnikowymi w okresie

wiosennym,
- usuwanie pżekwitłych kwiatostanów - na bieżąco.
4. Rośliny kwietnikowe
- pielenie, spulchnianie gleby - 6 krotnie w sezonie,
- zasilanie nawozami mineralnymi - 1 raz w sezonie
- podlewanie - 10 krotnie w sezonie,
- wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych egzemplaży,
- nawożenie - 1 razw sezonie,
- usuwanie pzekwitłych kwiatostanów - na bieżąco,
- zabezpieczenie na zimę oraz wiosenne odkrycie roślin
5. wrzosy i wrzośce
- podlewanie - '1 0 krotnie w sezonie,
- Wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy,
- nawożenie - 1 raz w sezonie;
_ zabezpieczenie na zimę jedliną lub siatkami cieniującymi oraz wiosenne odkrycie roślin,

- przycięcie - 'l raz w seŻonie w terminie przewidzianym dla gatunku,

6. Trawniki
- pielenie chwastów,
- dosiewanie nasion traw - w miarę potrzeb,
- zasilanie nawozami mineralnymi -,l raz,
- koszenie traw - 6 krotne,
- wałowanie trawnika - 6 krotnie,
- podlewanie - 1O krotnie (w zależności od warunków atmosferycznych),

Pvtanie 10
@o olrxtrnie czy do oferty należy dołączyć dokumenty wskazane w SIW w rozdziale IX pkt.

3, roziziale X i rozdziale ź7I/ pkt. 3 p.pkt. 7, gdzie Zamawiający wymaga przedłożenia przez

Wyknnawcę ,,oświądczenia kierównika budowy i kierownika robót, że wyroby budowlane zostały

dópurr""oie do stosowania w budownictwie i posiadały odpowiednie oznakowania B lub CE oraz

załączy informacje o v,yrobie".
odpowiedź
/f frcr! wvkreśla ze Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale lX
pt<t. S, 

-ńózaziate X oraz Rozdziale XlV pkt. 3 p.pkt. 7 następujący zapis:

,,oświadczenie kierownika budowv i kierowników robót. że wvroby budowlane ,zĘtałv
dTczone do stosowania w budownictwie iposiadałv odpowiednie oznakowanie B lub

cE oraz otrzvmałv informacie o wvrobie."

Pvtanie 1'|

w prrypoalr" tlecyzji zamawiającego, że do oJerty naleĄ d,ołączyć w/w oświadczenia, prosimy

o wskazanie materiałów/wyrobów, których to dotyczy,

odpowiedź
Patrz odpowiedź na Pytanie nr 'l0



Pvtanie 12
Z uwagi na fakt, że takie dokumenty wymagane są przez Zamawiających dopiero po podpisaniu
umow w celu zatwierdzenia materiałów. prosimy o stosowną zmianę zapisów slw dotyczących
wynaganych dokumentów do oferty.
odpowiedź
Patz odpowiedź na Pytanie nll0

Pńanie 13
,,Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doŚwindczenia"
Czy zamawiający dopuszcza przedłożenie referencji jako spełnienie warunku dotyczącego posiadania
wiedzy i doświadczenia, obejmujących w swym zakresie rewitalizacje zabytkowego parla.ł, gdzie prace
nie zostały jeszcze ukończone ? Przy czym wartość robót na dzień Wstawienia referencji przekracza
l .000,000,00 zł i jest potwierdzona protokolami częściowymi robót oraz fakturami spnedaży.
odpowiedź
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży dokument
potwierdzający, zgodny z § 1.1,2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013r. w Sprawie rodzajóW dokumentóW, jakich może żądać zamawiĄący od wykonawcy,
orazform, W jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz,231).

Pńanie 14
Zamawiający w formularzu ofertowym i w projekcie umow narzuca się stawkę podatku I/AT 23%,
ale prace związane z zagospodarowaniem terenów zieleni opodatkowane są stawką 80ń. Prosimy
o odpowiedź, czy mimo zróżnicowania prac według różnych stawek podatku VAT Zamawiający
narzuca jednolitą stawkę 23%o.

odpowiedź
Do wyceny ofeńy nalezą zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 23%.

Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty zmierząące do realizacji
kompleksowego zadania polegającego na rewitalizacji parku. Wg Zamawiającego przedmiot
zamóWienia opodatkowany powinien być 23o/o Stawki podatku od towaróW i usług.
Prace wchodzące w skład tego zamówienia obejmują roboty budowlane (rozbiórki, remont
ogrodzenia, modernizacja ciągów pieszych i małej architektury, modernizacja zbiornika
Wodnego oruz pżyłączy Wodociągowych), roboty instalacyjne elektryczne oraz roboty W
zakresie kształtowania terenów zielonych (pielęgnacja istniejącej zieleni oraz wykonanie
nowych naSadzeń).
Roboty te Stanowią jedną funkcjonalną całość i objęte zostały jedną dokumentacją
techniczną, jednym pozwoleniem oraz jedną specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
Jezeli przedmiot zamówienia ma róznorodny charakter, powinna być przyjęta stawka
podatku VAT dla tego pzedmiotu, który nadaje całości zasadniczy charakter.
Rewitalizacja zabytkowego parku im. ks. J. poniatowskiego w piotrkowie Trybunalskim
obejmuje roboty budowlane zgodnie z przedmiotem zamówienia, a nie usługi związanez zagospodarowaniem terenów zielonych, w związku z czym ZamawiĄący uznał,
iz w przedmiotowej sprawie brak jest podstaw do zastosowania obniźonej stawki' podatku
od towarów i usług.

W poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2oo4 roku o podatku od
towarów i usług (Dz.U, 2004 Nr 54 poz. 535 z późn, zm) stanowiącego ''Wykaz towarówi usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%'', ustawodawca zamieścił
sklasyfikowane pod symbolem PKWIU 81.30,'l0.0 - "usługi związane z zagospodarowaniem
terenów zieleni". Naleźy zaznaczyć jednak, iź przepisy ustawy (ań, 41 ust, 12), a także
obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4
kwietnia 201 1 r, w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i

usług (Dz, U, Nr 73, poz. 392) - § 7 ust, 1 , przewidują obniźoną stawkę podatku w wysokości
8% dla robót budowlanych lub konserwacyjnych, jednakże tylko w przypadku, gdy roboty te
związane są z budownictwem mieszkaniowym. z kolei w polskiej klasyfikacji obiektów



Budowlanych, stanowiącej załącznik do rozpoządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
1999 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), inwestycja
budowlana dotycząca parków sklaslikowana została w grupie 2412 - Budowle spońowe i

rekreacyjne pozostałe, w tym również parki publiczne.
Roboty będące przedmiotem zamówienia nie są więc związane z budownictwem
mieszkaniowym, zatem nie ma podstaw do zastosowania w odniesieniu do nich 8% stawki
podatku.

Reasumując, stwierdzić należy, iż przy obliczeniu ceny ofeńowej
przedmiotowego zamóWienia publicznego należy zastosować 23% stawkę podatku,
zgodnie z ań, 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług dla całego przedmiotu
zamówienia,

Powyższe stanowisko jesi zgodnie z interpretacją Ministra Finansów wydaną pzez
Dyrektora lzby Skarbowej w Łodzi znak: lPTPP4l443-197l14-4lMK z dnia 06 czerwca 2014r.
(w załączeniu).

.:iti'vĘ
P |rj1.1 ko\a{a 

'r

Adafn



^r/!
l)iotrkórv Trybunalski. JniaĘczerwcr 20l4 r.

ićn] 1 a§łr773 1 i]3łi]72] 91

§
MINIsTER FaN.Ą|isow

f)rgnn uporrrtżniony do rłydarvanił interpretacji
DYRnK [olt IZtsY sKAltl]o\ry[J

w ŁODZI

lITPp 41 413 -1 97 l 1 4_4iMK

"Ę ?l.lą -rr- ,,i)

§,liasto Piotrkółv Tryblnatski
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INTERPRETACJA INDYWIDUALNł\

Na poclstalvie art. 14b § 1 i § 6 u"stawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa

[)z:IJ, zzan r., pcz. 7,19, z późn, zs.} oraz § 5a rozporządzenia Mir-,istra Finansów z d:ria

2a częł,vca 2a07 r, w sprawie rrpowłżnienia do !łydawania ilrterprelacji przepisólv prarva

podatkowego (Dz. U. Nl 1l2, poz. 770, z poźtl. zrn.) Dyrektor izby Skarbowej lv Łodzi
działajłcy łv imienirL Ministra Finansórv stwierdza, że stanowisko - przedstrrwione rve rvniosku

z dnia 1] narca 2014 r, (data rłpłltu 14 nrarca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 naja
2014 r. (data wpl;rłrr 16 majł 3014 r,) o rvydanie pisemnej interpre:acji przepisów prawa

porlatkowego dotyczącej podatku or1 torv:irów i ustug w zaklesię pralva do złT ohr Podatku
naliczonego z likłtr lrystalvionyclr w związŁu Z ręą'izacją projektu pn. ,,Rewaloryzacja
zabytkolvego parku im. Ks, J. Porriatowskiego lv PiorŃowic 'lĘ,bunalskim" * iest prarvidlłrve.

UzAsADNrLNItr

W dniu 1,1 nrarca 201.ł r. został złożcny rvrv, ryniosek o rvydmic interpretacji indlłl'idualnej

tlo|yczącej podatktr od lorvarćrv i ushrg iv zakresie pralva do z*rofu podatku naliczonego

z laktur *ysttrvionl,ch w zrviązku z realizłcją projcktu pn. .,1{cwaloryzacja zabylkowego pltrku

irr. Ks. J. Poniatorvskiego lv Piotrkorvie Trybunirlskirrr".
Wrv_ lmiosek został uzupehlio:,l1, pismem z dnia i5 nraj a 201.1 r. rv zakresie dllprec;'zorvln ia
opisu zdarzenia prz_vszłcgo or:]z o p(-łnomocnict\yo,

\Ye rvnioslłu ;rrzedstałvio:rłr następljące ztlarzcnie przysz}c-

Wnioskodarvca jest Miastem na pralvaelt powialu oraz jest zarejesi orvernym czylnym
podatnikiem podatku od tolvarótv i L§tllg z tyt. amólv clłvilnoprarłrrych.

lvljasto Piotrków Trybunalski zarnierza przysiąpić do realizacji przeclsięwzięcia

pn. ,.Rervalotyzacjir zabytkorvegcl parku im. Ks. J. Por:Łilorvskiego rv Piotrkolvie TrYbunalskim".

Zakres przedsięlvzięcia obej muje:

- Iozbiórkę bgdynku gospoclarczego rv ogrodzie botąnicznym.

- renront ogrodzenia parkrt i ogrodu botrnicznego,

- retnot]t fblltalx,:1, rv ogrrrdzie botatriczllylll,

- Ie onl alejłk,,v parktr i ogrodzie botaniczny:r1.

\
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remont stawu i umocnienie jego skarp,

renlont kzulaIu deszczOlvego,
rcntonl lowu t]l,az przepustt! rłlaz z kładką rv ratnaclr bicźącej konserrvlcj i.

remont przylączy rvodociągolłych.
rłymianę !amp oświctleniorłyclr z oprarvami w islniejącej lokalizacji,

- zabiegi pielęgnlo1jne drzerv i kzervów.

- nasadzenia rrorrych drzew i krzewórv.

- nasarlzenia lrwałej 
'rośtirulości zielnej,

- mała architektura: łalvki, kosze na śmieci, tablice iniormacyjne,

Wnioskotjarvca ubie_ea się o dofinansowanie realizacji wly. zakresrL prac ze środków
Wojelvótlzkiego Fundrtszu ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej lv Łodzi w lanrac1,1

Programu Priorltetclvcgtl ,,Przyrodnicze pcrly lvoj ewództrva lódzkiego - progrąIJ] rervalcrYzacj i

zabytkorłl,ch parktirv". Indylvirlualrra interpretacja w sprarvie możliwości pra*'nej odzYskanin

pcdalku or1 to\ł,afó!v i usirig rł, zl,viązku z realizacją projektu, rvy-ćana przez Dyrcktora lzby
Śkalbolvej lvłaścirvej ze lvzględu na siedzibę Wnioskodałvcy, jest jednynr z obligatoryjnych

załącznikórv do rłniosku o dotację z WFOSi6W.
Park inr. Ks. J. Ponialows§ego jest parkienr ogólnodóstępnym, wpisany,nr do Ącslni

zabytkólv pod numcrenl 373 łł podstawie decyzji Wojewódzkiego Konsenyalorn 'Zlbytków

w Piotrkowie 'I'ryb. Nr K1.1V-5340/16/86 z dnia 10.11.1986 r, Korzyslanie z tererru parku jest

nicodpIatnc.
Nieruchomość parkowa obejm*je dzialki grurtr"r nr 27 o porv, 0.1165 ha oraz rv 26

o polv. 7,1ó40 ha, które stanolvią rvlasnośd Cminy l'iotrków Trybunalski - na podstawie dceyzji
Wojelł,ody Piotrkorvskiego nr RG.III.7224łł lż963/9ż z dnia 05.1l.t992 r, Nieruclromość objęta
jest księgą wieczystą KW }śr 1''|l P /0a08464812.

1lealizac]a zaclarria pol:gającego na ulrzym_v'.lval:iu parków i zieleni miejskiej jest

rełlizacją z*dań rvłasnyclr gniny stosolłlic do art" 7 ust 1 pkt 12 i i5 ustalv_v z dnia 8 narca
J 990 r. o samorz:ldzie gminnlnr.

Wnioskodawca uzyskuje i pc zlkoticzcniu rlrv. plzedsie rvziecia będzic rrzyskirval
przychody z tyt. oddania części nienlcliomości parkorvej lv tnyały zarząd na łzecz Ośrodka
Spo*u i Rckreacji w Piotrkorvic T$bunaiskin.

Na podstłwie declzji Prezydenta }v{iasta Piotrtriorva Trybunalskiego a d:ria l8,06.2007 t.

znak: IMN,1.722 40-IlIl01 o:rLz decyzji z ólia 25.tl7.ż007 r. Znak: IMN.1.722,10-1/1lal część
działki nr 26 a łączzlcj polv. ca 0,5235 odłlana zostala w, trwaiy zarząd n* czas nicoznaczony na
rzecz Ośroclka Spcrlu i Rekreacji lv Piotrkowie Trlbunrrlskim ni: cele statutolve związtne
z dzialalnośłią spol1o1vą (pror.vadzcnle 3 kortórv teniso*ych oraz sczonorvego/ dcmoLltorvanego

lcdorviska).
Ośrodek Sporttl i Rekreacji jest gmiirną jcdrlostką powolirną lv celu organizo*anit

dziłlalności rv dziedzinie sportu i rekreacji oraz uazyma;tia i trvorzenia odpowiedniclr
,,varuŃórv materialno-tcchnicznl ch dIajegc rozivoju (zgodnic żc siatutem OSIR za§vierdzonym
UcIrrvalą Rady Miasta w Piolrkowie Trybinalskinl NL XVlTIl262/0.{ z <tnia 24.03.2004 r,, zm,
Uchivałą Nr LiW953i06 z dll. 30.08.2006 r-). Ośrodek jest jcdnostka orgrurizacyjną objętą
budźcten Miasta i dzialł rv opa:ciLr o mienic przekazane do korzvstania przez Tvlilrsto 1'iDtrków
'Irybunalski. OSiI{ posi.irla statu5 je dnostki budżelorvej.

Decyzją znak iIvIN.L722;ł0_ ]/t l07 z dnia 30 sierprria 2007 r. Prczydenl Mias|a Piotrkowa
'1'rybunalskiego ustalil dia OStR oplalę roęzną z ry.'t. nabycia prarva trrvalcgo zarządrt

w r,ldniesieniu do części dzialki nr 26 lv lłysokoś ci 1.ż45,58 zt.
l{acla Miasta rv i'iotrkolvie Trybunalskim Uclrwala rrr XX/325i03 z clnia 05 marcł 2008 r.

wyrazila zgodę na udzielcnie bonilikłly od oplat rocznych z r)t. priL\fa trrvalegtl zatzqdu dla
przerllrriotowej łriciuclronrości oddalej rv trrrały zarzątl OSTR. Ocl 0l stycznia 2009 t. OSIR
kolzvsta z 95% bclnilikaty od opht rocznych ż t}t. t§vnłego zarządu.



Praee lewaloryzacji parkLr lv obrębie części działki nr 26 o pow. ca 0,5235, kióra zostaia
oddana rv trrvaly zarzad Oślor.lkorvi Sporhr i lłekreacji. $, postaci renontu ogrodzenia
okalającego uydzieloną na potrżeby OStl1 działkę olaz place pielęgnacyjne drzelvostanu,
siłłorvlć będą d!ł Vnicskodarvcy koszt niekrvalitikowan!.

Powstaly w rvyniku realizacji przedmiotolvego przedsięwzięcia majątek stanorvić będzie
wlasność Wnioskodawcy i nie będzie podlegai dalszej odsprzedazy ani dzierżawie.

W uzupełnieniu wrriosku Wnioskodarvca slrvierdził, że nabywarre lowary i uslugi będą
słrrżyły Wnioskoda,lvcy do r.rlkonanił czynności niepodlegających opodatkor,r.aniu podatkiem od
toĘ,arów i *siug, T&i też wyodrębniony zostanie podatek VAT naliczony związarry
z nabyw,anymi torvarami i usluganri - .jlko związany rvyłącznie z czyrrnościami
niepodlegającymi opod;rrkolvaniu podatkiem VAT,

Po*yższe ul,nika stąd, iż urządzaue zieleni, parkór,v i in*ych terenów zielonych jest
zadanięm r,vłasnynr Cmin.v. Jest tc zadanie z złłresu administracji publicznej, które
charakteryz.uje się rrieodpłatnością i udostępnianie parku nie będzie rłlkonyrł,eure na podstawie
unroty cl,wilnopra,,vnei,

W śrvietle rlyjaśłienia żntyańego połv_rżej tolvary i usługi zakupione rv ramach realizccji
projeklu lv caiości rvyodrębnione są jako sfużace dziataiiości niepodlegającej opodatkorva:riu
podatkienr VAT. Tak ieź rryodrębniony zosianie podatek VAT rraliezony zrviazzrry
z nab3,T.vanyni towłrami i usługami - jłko zr,viązany lvyłącznie z czynnościanri
niepodłegajacymi opodatkorvaliu podatkienr VAl'. r\ zatem - w kousekwcecji - nie r.łlstąpi
możliwość dokonyrvania Ęw, odliczeń mieszanych.

Wyclatki ponoszone rv ranrach tealizłcji prajektu pn. .,Rewaloryzacja z*bytkowego parkł
im, Ks, J. Poniatorvskiego w Piotrkowie TrybL:nelskim" będą slanowić r,vydatki na u.vtlvozenie
nieruclomości r,v rozumieniu art. 2 pkt 14a u§tallry o podatku od towarów i usług.

W zrviązlłu z porvyźszym opiscnl zad*no n.lst§pująec pytanić.

Czy r,v zrviązku z przedstalviotrvnr porv,v-źej przedsięwzieciem N,liasnr Piotrkórv 'l'rybulalski
pzysh.rgirvać będzie rrprar,łnielic do nł.rotu bądź odzyskania lv jakikolrviek inny sposób
przervidziany rv ustarvic o podatliu VAT podatku naliczalego, zaplaconego rłykona,,r,com,
którzy na podslar.vie zarr,erlvch unlrilv wykonają prace rervaloryzacyjne zabl.tkor,veg<l parkl
i rł_Tstalvią łv zlviqzku z tym Mias§r faklury VAT zawierającc tcn podatek?

Zd:tniem \Ynioskodarvcy, nie przystuguje mu łv opisanlłn stanie frlktycenym upraiłnienie do
zrvrotLI podatkrt naliczonego, ani tcż riprarvnienie do pomniejszenia o podatek naIiczony podetku
naleźnego rłlnikającego ze sprzedazy opodatkowanej, ale nie zlviąz_anej z realizolvaną
inrvesĘcją, pcnieważ w rrlniku realizacji inrves{cj i polegającej na rewaloryzacji zabylkorvego
parku lrricjskiego N{iasto Piohków Trybunalski nie prowadzi i nie będzie prorvadz,iło żadnej
dzialalności gospodarczej skutkuj:lcej reallz::cją sprzedaży podlcgającej opodatkowaniu
podetkiem VAT,

Zgodnie z alt. lB !vw. u§la}vy, nicruchomości nrogą być oddalvaae jednostkonr
organizacljnynr rv tnvały zarzątl, najem i clzicrzarvę ori.z użyczane na cele zrviąziine z ich
dzialalnością. Przez jeclnostkę organizacyjną, o klóIej molva w cyt. wyżej przepisie - w myśl
łrt. 4 pkt 10 porvolanej usta}vv, należy rozrtnrieć państrvolvą lub sanorządorvą jednostkę
organizłcljną nieposiada jącą osoborvości pra. vłcj,

lV ml.śi przepisu arl, 45 ust. 1 cl,t. trstar.r1, trr,valy zirrząd na ze.z jedłostki
orgariizacyjncj L:stanalvia r,v}aścirvy orga*r 1v ri:odze decyzji. Z zztstrzeżcłietłr w$ątkórv
wynikających z przepisrirv ustawy ó gospoderce nieruchonrościami oraz oclrębn,vch usta}v,

olganem reprezentującyfi Skańl I'atlsrrva lv sprarvłclt gospodaror,vania nieruchomclściami jest
starosta, 1vykonlrjtlcy zarlanie z zirkesu aclnlinistraeji źado}vęj, t organami reprezentrtjącl,mi
jednostki samorządtl telytodalrrego są iclr orgalr;- łykonarvcze (art. l : tlst, i rvrr.,. Llslarvy}.



Zgodnie z art. 2ó ust. 4 ustalvy o samorządzie gminnrn organem rłlkonarvczyn jest
prezydent nriasta.

W konlcntalzu do u§tawJ o gospod:rrce nierriclrolnościalll i rvskirzano, źe: .,Trrvały zarząd
jest prarvem niezbl,łvalnym. Podlegrr ochronie pra*?§j ijĘst instyhcją prawa administracyjnego
porł,odującą porvstanie stosuŃu pra\lĘego pomiędą" osobą pra',vną prawa publicznego
ajednostką organizacyjłą nienającą osobowości prawnej. Wobec por.łlźszego Skarb Państwa
1ub jednostka samorżądu terytorialnego, przyulając tłvałemu zarza:Jcy okeślone uprawnienia
rv stosunku do nieruchomości, są zobligoivane urcgulować prałva i obowiązki zlviąane
z gospodarorvanien mieniem publiczłym. Choćzi tu przede lvszystkim o zakes
odpolviedzialności jednostki organizacyjnej wobec organu *ykonawczego reprezentującego
rvłaściciela oraz uprarłnicnia tej jednostki lv stosunku clo posiaclanej nicruchomości. Ponic,,laż
tyclr stosunkólv nic nrożna regrrlorvać przepisami pralva cyrvilnego, ustarvodawca postanorvil, że
ustanowienie na rzecz jednoslki organizacyjnej trwalego zalządu odbyłvać się będzic lv drodzc
decyzji adrninistracyjnej wycialvanej przez upolvaźnione r,vłaścirve organy. rj. rv odrricsieniu dc
nicruchonrości Skarbu Pailstrva - starostę. zaś jerlnostek sanrorządtt terytolialriegó odporviednio
lvójta. burmistrza, prezyrienla miasla. zarząd powiatu lub zalząd łvojelvództłya. Natonriast
upoważnienie ustłwoive do oddałia nieruchomości Skarbu Paristwa w trwały zarząó na rzecz
.jednostek organizacl,j nych lq.,mienionyclr lv art. 60 ust. 1 pkt l i 2 ustawy posiada wylącznic
minister wlaściwy clo spraw adminis|racji publiczl:ej"- Michal Horoszko rv; ,,Cospodałka
nieruchołrościalni. Korrrentarz", red, dr Dal,iusz Pęchorzelvski, C,FI. Beck 2C09 r.

Zgodrie z art, 82 ust. 1 \łnv. usta§y o gospodarce nieruchomościani, za nieruchomośc
oddaną rv tnlvały zarząd pobiera się opłaly loczne. W zrviąku z Vm, żę oiJclatie nieruchoności
ly ińvaly zarz1d za odpłatnością jest śrviadczeniem rr2.lzecz ianego podnriottr i r:iejest dostarvzi
tolvaru należy uznłć, że jest ono świadczeniem uslug rv rozumieniu art. 8 ł]st. I łl-w, ustarvy
o VAT.

Zatera przckazaliie nieruclromości stanorviącej pruedmiot własności lub przedmiot
użltkor,vonił rvicczrystego jednoslki samorządu tcrytorialłego rv 1nvały zarząd odp}łlnie podlega
opodatkorłaniu. alc korzysta zc zryolnięnia określonego w przepisach rozporządzenia lv spra,ivie
r.1"l ko nania niektórych przepisórv ustau_v o podłtku od towarórv i trsłag.

Z poczynionych rvyźej rozrvażań wylika, że w sytuacji przekazalrił nienrchonrości przez
Gminę rv odplatny trri,ały za:ząd, w ś}yietl€ przepisów §laryy o podatku od tołvarórł,i ushrg.
matny do czynielia z lłykony*'aniem czynności rv z,"viilzktt z klór},ITri nic plzyslrrguje pralvo clo
obnizcnia krroLy pc,r"lłtku nrlcżncgc,.

Stanowisko. w śrvietle którego rv nną|ogicznym stłuie faktycznym Cmirrie nie
przy§ług[je prawo do odliczenia podatku nłiic.zonego lv1faźone zoslalo m,il, !v inrerpfetacja.i1
indyv,idualnych nr ltst'P3/443-10 56ln/AŚ z daia 2013.11.22. m ]I]PP2l443-925/i 3/\1,T,l z dnia
Ż014.0i,02 Dyreklora Izby lJkarborvej lv Kator-vicack. a aakże r.v interpretacji nr IPTPPli443-
669l|3-żlIQ z dnia 2{ii3.10,l5 Dyrektora Izby Sliarbolvej rv Łodzi.

!y śrvictle obolvi4zująccgo §tunu ,ra}vnego stanolyisko lynioskłtlałvcy rv sprarvie oceny
prarvnej pnedstarvionego zdarzenił prz,ł..szlego jest prarvidlOrye.

Zgodnie z pzepisem art. 86 ust. 1 ustarvy z drtir, l1 mirrca 2004 r. o podatłu ot1 toi.varór,v
i uslug 1Dz, U, z 20ll r,, Nr l77. poz, l05.1 l późl. zsn.\, zrr.allej tlalej ustawq. \\. zakcsie,
wjakinr 1olvary i usilrgi są łq korzystylra:le do wykonlrłrnia czynności optldatkorr anych.
podatnikowi, o klórynr nlowa !v art, i5. pIzy§ługuje pralvo do obniźelia klvoty po<latku
naleźnego o kwotę podirtkrr n§liczoncgo. z zaslrzeżenienr a*, l14, art. 1]9 irst, 4. art. 120 ust. 17
i 19 oraz art. l24.

W rn;,śl art. 8ó lrst. 2 pkl 1 lit. a) uslalłT, klłotę podatku naliczonego stanolvi sutna kwot
podatku wl,nikającvch z faktr:r otrzynranvclr przcz podatnika z tytułu nłbi.cił torvnrórv i tlsiug,

7, art. 87 ust. l ustźi\Ąy wyrrika, że rv przypatJku, gdy krvota podatkLt naliczoncgo. o klól.cj
mowa w irrt. 86 Lls1. 2. jcst lv okresic rozliczeniorłynl .iłlźszł oLl krvoty podatku nalcżncgo,



podatnik n prawo do obniżenia o tę różnicę kwory podatku należnego za następne okresy lub
cio z,,vrotu różnicy la rachunek Ł,ankolvy,

W ślvietle alt, 88 ust. 4 usla$T, obniżer-ria kwoly iub zwrotu różnicy podatku naleźncgo
nie slosuje się rólvnież do podatnikórv, którzy nie są zarejestrorvani jako podatnicy VAT czynni.
zgodnie z art. 96, z r.,,vłączeniem przypadkótv^ o których mor.va w art. 86 ust, 2 pkt 7.

Stosotvnie do cltolvlnych rvyżcj przłpisów prawo do obniżęnia krvot1. podatkr.l
należnego o k,lvotę podalku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spelnione okeślone
warunki, tzn, od]iczenia tego dokonuje zarejestrowały, czyrny podatnik podatku od towaró}y
i usług oraz gdy towary i uslugi, z któryeh nabyciem podatek został naliczony, są
lv_vkonys|ywane do wykonlrvania czynności opodatkorvanvch. Wanrnldem umoźliwiajatym
podatnikowi skorzystanie z pr*lva do odliczenia poda:ku naliczonego jes1 zlr.iązek zakupórv
z wl,konylvanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstarviona por.lyźej zasada wykluczll zirten możli}vośc dokonania obnizenia kwoty
podatku należnego o kwotę podłtku naliczonego związłnego z r,lsl:.rgami i to.l,arami, które nie są
rv ogóle ivykorzystywane do czynności opodatkorł-ar:ych, czryli rv przypadku ich
lłrykorzystyrvania do czy**ności zrvolnionych od poda:ku VAT oraz niepodlegających tenrr
podaLkowi,

Należy rólrxież podkreślić, iż prarv* do or]liczenia podalku łaliczonego, .jakc integralna
część systemu VAT, rv zasadzie nie może być ograniczane, ani poi1 względem czasr:, ani teź pod
,"vzględem zakrcsu przedmiotowego, Nie jest 1o bowiem wyjątkoily przl.vl,ilej podłtnika, Iece
jego lindanrentalne pralvo. Moźlirvość u,ykonania tego prawa połinoa być zaperv:riona
niczrvłocznie i rvzl[ędenl §5ży5lkich krvot podatku, które zosrr[y pobrane (nnliczonc) od
transakcji zrviąz_ariych z zakupami. Decydrrjłce znilczeltie dla oceny istnienia prarvł do
odlicz_enja ara zanrierzony (deklarorvały) związek podatku naliczonego z czynnościami
opodatkowanymi,

Opodatkor.vaniu podatkiem od tolvąńrv i Lrslug zgodnie z zasaclą polvszechności
oPodirtkowania podlegają rvszelkię |lanstkcje, których przedmiotem .je§t dostarra torvarórv lub
śrviadczenie usług, pod ,,.varunkien, że są ol1ę rea]izorvane przez .,podatnikórv" rv rozumieniu
rtstar,l,v i vvykonyrvałc rł ranaulr dzialalności gtlspoclarczcj.

W myśl alt. 15 ust. l tlstarry. podatnikanri są osoby prarvne, jednoslki organizacl,jue
nienlające osobol.vości pralvnej craz tlsoby tiryczne, rvlkonujące sanrodzielnie dziatalność
gospodarczą, o kirirej :-trorva lv ust. 2. bez względrr na cel lub rezultal takiej działaIności.

Pod pojęcienr działalności gcspodarczej, nł podstar,vie a - l5 ust. 2 ustarłlr rozumie się
wszeIką dzia}alność producentów, handlorr.córv lub uslugod*rvców, w tynr potimio(ólv
pozyskującyci: zasoby nlturłlne oraz rolnjkóry, a także dz,iałalność osób wykonujących rvolne
zawod;,,. Działalność gospodarcza obejnluje lv szczególności czynności polegające na
,,,-ykorzyslpvaniu tow§rólv lub rvaności niemateriałnych i prtrvnych łv sposób ciqgły dla ceiów
zarobkow_ł,clr.

Należy zaurvażyć, że rv myśl art. 15 ust. 5 nsla!,,y, nie Llznaje się za poclatnika orgatrórł
rvładą, publicznej orez rrrzędór-v obslLrgujących te orglny rv zakresie rełlizor.vanych zadali
nałożonych cdrębnynri przepisami prarva, dlł rcalizĄi którl,ch zostaly one porvolanc,
z ',s"iŁączerńłm czlrnnoŚci rvl.-korryrvanyclr na poclstalvie zaw:rrtych rtlrrórv cyrvilnoprłl,"nych.

Powyższy zapis jest odzwierciedlelriem art. l3 obowiązującej od dnia 1 styczl.:ia 2007 r.
Dyrektywy 2006ll12lWE Rad;, z, dnia 28 listopada 2006 r. rv sprarvie lvspólnego §ystefiu
podatkLt od rvartości dodanej - (Dz.. |Jrz.. U§.L, Nr 347), zgodnic z którym krajor.i.c, rłgionalne
iloka]rre organ1, rvladzy oraz innc poclnritrtv prarve publicz:rego nie są uważalre za podatnikórv
rv zrviąku z działalnością. którą podejnilją lub transakcjami, krórych dokonqją jaiio orgony,
rvladzy publiczlrcj, na.,r,et jeśli pobielają należności. ophly, sklłtJki lrrb platności ,,v związkrt
z rakirli rlzilianilllni luh transrkc,jllni.

Jednakże. rv Śłvietle unor:n0rłań prłtva lvspólnokrwego rv prz1.,padku, gdy orgały ri4adzy-
pub}icarej bądż Llrzgily obshlgLljrlcc te ofgany potlejnrrr.jz1 rakie elzialanitr lub rlokonuja takich



tran§ilkcji. §ą uwazane za podatników rv oclr:iesieniu do tych działań, lub {ransakcji, gdyby
rłl,kllrczenie ich z kategorii podatnikćtr,v prorvadzilo do znaczących złkłóceń konkrtrencji.

Jak lrynika z polvyższcgo lvylączenie orgalrtirv rvladzy publiczne.j oraz urzętlów
obsługrijących te olgŁ}ny, z katego.ii podatr,:ikólv na charaktcr wyiączenia podntiotolvo
przedmiotorr,ego.

Aby lo lvyłączenie mialo miejsce, muszą zoslać spe}nionc dlla rvarunki:
. dotyczy rłyłącznie organórv lvładzy pubLicznej oraz urzędów obsiugqjących te organy,
. odnosi się tylko do tych czynności, które zlviązane są z realizacją zadań nałożonyclr na te

podmioty przepisami prarvł i do realizacji których zostały one por,vołane.

W"vłaczenie z grona podatnikólv VAT organółv rłladzy publicznej jesi moźliwc tylko wtcdy, gdy
lvykonują one czymości rv ramach przypisanych im specy§cznyclr zadari i funkcj i paristrvolłxch
np. lv zakresie adnrinistrłcj!, sądownictłvir. oblony narodcrvej. Wórvczas rvy,łączenic

z opodatkowania nic prowaclzi do nan:szenia zasad koIikurencji, Organy uladzy publiczrrej są
poclatnikami VA'l jedynie r,v zak;esie czl,mości, które mają charrkter cywilnoprarvny. tzn. są
realizorvane tra ptldstalvie unóry clłviinoprawnych.

Slcsorurie do przepisu art. 92 usl. l ustarvy z dnia 08 rnarca l990 r. c sanrorządzie powiatorvym
(Dz, U. z 2013 r, poz. 595, z póżn. zm.), |tnkcje organórv porviłtu lv n:ia§tach na prarvach

POv!irnr spt,arĄc:
l) rada nriasta;
2) prezydent miasta-

Z kolei rv myśl al.t. 92 r.§1. 2 \wv. ustatĘv, nliil§lo na prarvach powiatL: jesl gn:inE łykonującą
zadania porr,iatu na zasadaclr określolyclr w tej ustarvie.

Zgodnie z afi. 92 ust. 3 lYw. u§la§T, ustrój i dzialanie organów miasta na prarvacl:

porviatu, rv tym nau\yę, skład, liczebność oraz iclr powołyrł,anie i odwołyrvarrie, a także zasady
sprarvorvania narlzoru określa ustalva o samorządzie gniinrym.

Stosor.vnie do przepisLl al,t. 2 ust. ustawJ z c|nia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnyrn
(Dz, U. z 7al3 r, plz. 594, zpóźn. zm,), gmina rr,l,konuje zadania publiczrę ry imieniu lvłasnynl
i na rvlasną odporviedzialność.

Natomiast zgodne z art. 6 ilst. 1 iłw, ustałły, do zakcsu dzialania gmirry należq
rrszystkic sprirrr1 pLlblicznc o znn,:zenitl lokalltyln. niczrstr7eżUnc LIstawuni nl zccz itlnych
poilmiotóu \Y szczególności clo zada:r rvlasnych gmilry ta|eżą sprawy zieleni grninnej
i r.aószr.'ńcit. utrzymania gmirLnych obiektórv i urządzeń użyteczności publiczne.] oraz obiektólv
administrac;jnyclt (art. 7 ttst. l pk1 12 i pkt l5 ustirr.vy o samorządzie grrinnym).

.lak stanorvi art. 9 ust, l ww. uslałvy, rv celLL ł_vkonyvznia zadań 8ninii może llvorzi,a,
jednostki organizacyjle, a 1akże za,"yierać unotty z innymi podnriotami, w ty,m z organizałjanli
pirzarządowymi,

ZgocJnie z łrl. 1 1a r:st. 1 o salrrorządzie gnrinnlnt, organami gminy są;

1) rada gnliny:
2) łvój t (bunr-ristrz, prezydcnt lniasta}.

Z |.olci jak stxno\l,i art, lia Lrst, 3 Ńw. usla\vy. jlckroć rl ustauie jesl lnotli o rrójcie, nalcżl,
przez to rozumieó titk,że burmislrza ł:taz prezydcnla miasia.

Z opisu sprarły lranika. że WlLioskodarvcu jest N,fiastem na pralr.aulr porviatu oraz
ztrcjestrorvłnym czynnyfi podałlikiem podatklr od towarów i trslrrg. iV{iasto zanricza przysrąpić
do reaiizacji projektu pn, ,,Re lvalolyzar-ja zabytkorvego parku im. Ks, J. Ponialorvskicgo
rr l'iotrkurr ir.,'T-1,1 brrnalskilll",



transakcji, §ą uważa[e za podatnikrilv rv odniesieniu do tych dziakrń, 1ub transakcji, gdyby
rłlkluczcnie ich z k,rte,{łorii podatnikórv pror.vadziło tlo zr:aczących zakłóceń konkrrrencji.

Jak r.vynika z po\yyższcgo lwlączenie orgłntirv rvładzy publicznej oraz urzęriów
obslugqjących te organy z kategorii podatnikólv nra chzuaklcr lłyłączenia podmiotorvo *
przedmiotowego.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spelnione drva rvarunk,i:
l dotyczy rvylącznie organów rvładzy publieznej oraż uruędólv obs}ugujrlcych te organy,
. odnosi się tylko do 1ych czynności, które zwięarzł są z rcalizacją zadń nałożonych na te

podmioty przepisami pralv* i do realizacji których zostały one porvołane.

Wylącze nie z grona podatnikółv YAT organółv wladzy publicznej jest moźliwe tylko tłtedy. gdy
ulkonują one ez;"nności w ramach przlpisanych im specyficznyclr zadań i funkcj i państwolvych

np, w zakresie adnrinistrac.ji. sądolr.rictlva, oblony narodowej. Wólłczas rvylączcnic
z opodatkorvania nie prolvarizi do natr:szetria zasad korrkurencji. Organy *,Iadzy publicznej są
podatnikami VA'f jedyaie ly zakresie cą-mości, kóre mają charakter cywilnopralvny, tzl, są
realizolvane na podstrrrvie urnórv cpvilnoprarvnycil.

Stosol.,nie do przepisu ert, 92 usl. 1 ustawy z dnia 08 nrarca 1990 r. c san:orządzie porviatorwn

{Dz, |J. z 2013 r. poz. 595, z, późn. zm.), |unkcje organórv porviatu łv miastaclr na plarvach
powialu sprarwje:

1) rada n,:iasta;
2) prczydent miasta.

Z kolei lv myśl art, 9ż ust. 2 \\,l\,. ust.ł\\J, n]iasto na prawach porviatu jest gnliną vwkonującą
zadania porvialu nł zasadaeh ok:eślonych w tej ustewiś.

Zgodńie z, nrr. 92 LLst. 3 rvlv. ustarł1,, ustrój i dzialanie organów miasta na prarvłclr
porviatu, w 1yrn naż\,vęl skład, liczebność oraz ich porvołyvanie i oclwolylvanie, a tłkźe zasady
splatvolrania nar,lzoru określa ustawa o samorządzie gmknym.

Srosorrtie do przepisu art. 2 usl, usta\Ęv z dnia 8 marca 1990 r. o saxorądzic gminnyrr:
(Dz.IJ. z2013 t. paz- 594, zpóźn. zm.), gmina vnykonuje zadania publiczne łv imieliu własny:ll
i nł lvlasną odpolviedzialność.

Natomiast zgodne z ań. ó ust. 1 wv. ustalł_v, do zakresu dzialania gnrinv należi1

rvszystkie sprawy publicznc o zrraczenitI lokrrlnynr,:riezastrzezonc tlstaw&lni na rzecz innych
podmiotów. W szczególności do zodaa własnych gminy należą sprawy zieleni grninnej
i zadrzewi.cli, ltrzymania gminnych obiektórv i rrrząclzeri użyteczności publicznej oraz obiektólv
administracrjnyclr (rrrr. 7 rLst. 1 pkt 12 i pkt 15 usta*y o samo:-ząłlzie gnrinnyn).

Jak sta:rorvi, art. 9 rist, l lvrv. ustłłvy, rv ccltt i,vykonyrvania zadań gnina nroże trvcrzvi,
jed*ostki organizacyjne, a iakźe zalvierać ut]1o}vy z innyrni podnriotami, \y t],m z orgłnizacjanli
pozarządor.vymi.

Zgodnie z ad. 11a ust. l o sanorządzie gnrinnyn, organarrii gnriny są:

i) rada gnliny:
2) łćj t (brrmristtz, prezydcnt miasta).

Z kolci jak stlnorl,i art. ]l3 ttst. j \vtv. uslavvy, ilekroc rt llsrrlvie jesL lnorvl o riójcie, nalezv
pzez to rozumieć 1ł źę bulmistrza cu,az prezrydenta miasta.

Z opisu sprar,ły wynika. że \\hioskoda,"vca jest lv{iastenr r;a prar.vach polviatu o;az
zarejeslror.vrrnynr czynnyirl podłtnikiem podatku od towarórv i trslug, Nliirslo za:nicrza pnyst4pić
do realizacji projektu pn, ,,Re ,"valłryzae.ja złlrytkclr.vego parku im. Ks. J. Poniatorvskicgo
rv l).cltrkrllr ir.'ft,vbl ltl:i Jsk i til".



Zakrcs przedsięrvzięcia obejmuje:

- rozbiórkę bur|yrrku gcspodarczcgo rv ogrotlzić bolflnicznym,
- remont ogrodzeniir parku i ogrodu botanicznego,

- Iemont fonlannv lv ogrodzie bolanicznym,

- remon: alcjek rv parku i ogrodzie bt:tanicznym,

- remoni stelvu i umocnieniejegc skarp,

- fcn-loni kanahl dtszczolvego,
- remont lo\w oreŻ przepustu lwaz z kładkł rv ramach bieżącej konserw-acji,

- rcmontprzylączyrvodociągawyclr,

- *yrnianę lamp ośrvietleniowl,ch z oprar.,ami rv istttiejącej lokalizacji,
- zabięgi pielęgnacl,jne drzetv i klzerłórv,
- nasadzenia nolvych drzew i krzewórv,

- nasadzenia lrrvałcj roślinności zielnej,
- mała architektrlla: ławki, kosze na ślnieci, t*blice informac_tj ne,

ltrłlioskodalvca ubiega się o dolinansorr.anie rełlizacji r,vrv, zakresu prac ze śrołlkórv
wojervódzkiego Funduszu ocltrcln1 Śrcldowiska i Gospodłrki wodnej w Łodzi w ranach
_programu priorytelorvego ,,przyrodnicze pcrly rvojewództwa łódzkiego - p.oglam rervaloryzacji
zabytkolvych parkólv", Korzystanie z parku jest nieodpłatne- Wr:ioskodar.vca uzyskuje i po
z:rkończeniu wrł,. przecisięwzięcia będzie uzyskirval przychody z Ę4. od<iaaił części
nieruchomości parkorve-i rv tnvaly zarzłd na rzccz ośrodka spcrlu i Rekreacji w piotrkowie
Trybunalskim. Ośrodek Spolu i Rekreacji jest gminną jednostką porvołaną rv celu
organizorvania działalności rł, dzicdzinie sportu i rekreacji oraz utrzymania i tworzenia
odporviedniclr wa:urkólv material*o-tcchnicznych dla jego rozrvoju, porvstały rv r,vlrriku
realizacji przedmiotorvego przedsięlvzięcia majątek stanorvić bętizie wlasność Wnioskodarvcy
inie będzie podlegal <lalszej odsprzed aży a,ni Ązieźawie, Część dzialki nr 26 na podslalvie
decyzji prezydenta iv{iastł zostala oddana iv trrvały zarzad nł czas nieoz:raczony na ecz
ośrodka SportLr i Rekreacji na cele stłtulowe zrvi:lzane z działalnłlścią spo*o\.vą_ Nabyrłłne
torvary i Llslrrgi bedą slrrż,vły wnioskoda.,vcy do rvykonania czynności niepodlegających
opodalkolvaniu podatkier,r ocl torvarólv i uslug. 'l'ak tcż wyodrębniony zostarrie poclłtek vA?
nłliczony zlvi4zany z trabylvanymi towaranri i usfugami - jako nviązany rvylącznie
z czynnościanri niepoellegającl,mi opodłtkorvaniu podatkiem VAT, Urządzanie zieleni. p,łrkó."v
i innych terenórv zielonyclr jest zadanie,nr wlłsnynr Gminy. Jest to zadanie z żakęsu
administracji publicznej, ltóre charakteryzrrje się nieoclptatncścią i udtls!ępnianie parku nie
będzie rvykonywanc na podslarvic umowy eywiinoprarvnej, Torł,ary i uslugi zakupione
w ramaclr realizacji projcktu rłcalości wyodrębrione są jako słłżące działalności
niepodiegłjącej opodatkor.vaniu potla:kiem VAT. Wvdatki ponoszone lv ranrach realizacji
projektu pn. .,.Rewaloryzacja zabytkołvego parku im, Ks. J, Poniato\łskiego lv Piotrkolvie
1iybunalskiln" bęclir stałorvic rv_vdatki na rwtrvorzenię nicruchomości lv rozumicniLl
art.2 pkt 1;ła lrstar.v__v o podatku od totzrór.v i uslug,

Zagatlnierrie deltyczącc instytucji trrvaIegc złr;łldu reguluji1 przepisy uslawy z dnia
2} sierpnia 1997r. o gospodarorł,arriu nieruclronościami (Dz. I]. z żOlSr. Nr l02. poz. 651.
z póŻn, złl.). Zgodnie z rrrt. 43 rtst. l Ltstłlvy o góspodarce nienlchomościami, trrvały zarzątl jest
formą pralvną rvladanił aieruchclnrością przez jednostkę orga*izacljna1.

Nieruchonrości stirnorviacc p:zedmiot rviasności 1trb przedmiot użJtkowania lvieczvstego
Skarbu l)aństrva odilajc się l.v tru,aiy zarząd państr.vorvej jednostce organizacljncj,
a lieruchonlości staIowiącc przednriot rvtasności lub plzednriot uźl.tkrllvania wieczystego
jcdnostki samorząclLt teryłorialnego - odpor,viełlniej sanłozildotvej jednostce oryanizacyjnej,
chyba ze odrębnc przcpisy stanorvią irraczcj (nrt. 43 rrst. 5 rvlv. ustlrvy),



W rnyśl &ń. 44 ust, 1 lwv. ustawy, tnYaly zarząd u,stanarvia się ftn czas nieoznacz,ony lub

czas oznaczony.
1irvały zarzątl nJ r7,tc/, jcdnostki orgarrizacyjnej ustanlrvia rvłaścilvy ofgan, lv dfodZc

decyĄi, z zastrzeżenicln łrt. 60 *st, 2 orłz ań. 60a ust. 3. (art. 45 ust. 1 po,,volalrej ustalv|,
Biorąc pod uwagę fakt, iż przckazanie rv trrvaly zarząd jednoslce organizacyjnej }}oivianr

do użyrvania efekLólv reeilizorvancgo projcktu odbyrva się lv zrviązku z prorvadzoną przez Porviat

dzlałalnością. zatcn,! czynność ta nie podlega opodatkowaniu podalkiem od towarów i usług,

Zgodn|e z. art. 18 rłlv. ustaw1,, nicrrrchofiości :§ogą być oddarvane jednostce

organizacljnej lv l:rvały zrrząd, najenr i dzierźalvę oraz u,źyczenic na cele związane z icl.

działalnością. I'rzcz jedlostkę organizacyjną. o której mowa \1, cyto\\,anvm wl,zej pnepisie -
lv nryśl art,4 pkt 10 polvołanej \Y},żej usta\\T, nalcży rozunieć państwową lub samorządorvą

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osoborvości prarvnej.

Nieruchomości stanorviące pzedniot rr4tsności ltrb pzednriot użylkorvania rvieczystego
jeiJnostki samorz4du terytorialnego ocl<la.jc się rv drodzę decyąi lv tnvaly zarząd (będący lbrmą
prłrłną lvłatlania nicruchomością) odporviedniej jećnostce organizacyjnc.j na czas oznaczon_y lub

nicoznaczony,
Przepisy ert.43 ust. l i 5, afi.44 asi. i oraz ad,45 ust. l i 2 wry. ustalvy o gospodarce

nicruchomościami. z }ttórych lłynika oddanie nieruchomośoi polviato*ych rv tnłały zanąłJ icb
jednostkcnr crgarrizacyjnyni, rvskazL{ą na irury,rriż cyrł,ilncp:alvny ch&akter przekazaniir

nicruclromości w trwa}y zarząd,
Tak lvięc przekazanie lieruclromości rv tnvaly zarząd .jcdnoslce organizłcyjnej przez

Wnioskodarł,cę nie jest czynn<lścią podlcgającą opoda:kowaniu podatkiem VAT,
W myśl powoturrych lv"v,źej przepisórv, rozliczenie podatku naliczotrego nt złsadłch

okcślonych w a.r. 86 ust. 1 §ta\\y o podattriu ocl toryarórv i us}ug uwarunkowane jest t;-m, aby

t-Lab!.,,vane tow&ry i rrslugi byly w,"-korzyslywane do lrlkony,rvania czynności opoclatko}vanych.

W przednriotorvej sprarvic rrarunek ten nie zostanie spełniorry, Bćyż tolvary i uslugi nabyte
rv ramaclr realizicji r.wł,. projektu będ4 - jak wskazal Wnioskodalvea - sluąly do czyrurości
niepodlegających opodalkorvanitr podatkienr VA'I. Zatem. Zainteresolvany nie ma pralva do

obniżenia potlatkir nalcżnego o podatek naliczon;, rv zrviązku z realizacją przedmiotorł,e go

projekiu. 'I'yrrr sanrytn Wrrioskodawcł łie ma prarva do otżymania z tcgo ly{*iu z\ą,otu lóżnicy
podatku, o której molva rv *rt. 87 ust. 1 usałw},.

\Y ząkresic przedmiotolvyclr rł3datk(l* Zaintcresolvatry nie będzie niał rórmież
nrożlilvości uzyskania z}vrolu poćalku na zasaclaclr określonyclr rv:ozdziale 4 rozporządzertia
lvljnistra Finansór,v z dnia 16 gnrdaia 2013 r. rv sprar,vie miejsca ślviadczenia usiug oraz zwlotu
kwo{ podatku naliczorrcgo jcdnostce dokonujqcej tabycia (iłrpońu} tolvarólv lub usłag (Dz. U.
z 2a13 r.. paz, 1656). Elvenlullny żrvrot na podstarł,ie tvclr przepisólv oblvarorviiny .jest
perrnynri lvarunkanri, którc podatlik rrinicn spełnić. Wśród rvarurików tyclr ustawodarvca
wymiclia u.in. poclrodzcnie śrotlków iitrirnsorvyclr ze źrółlęI okI,eśLon.vch lv § 8 ust. J i 4 r.r,u,.

rozporzridzenia. a r,v zakresie środkórv pochodzących z budżetu U:lii Elropc_jski,"j podpisanic
umolvy o clolina:rsorvanie przed dnietn l nlajł 2004 r. Poniewiu Wnioskorlarvca nie spelnia ty,ch

rł,arunkór,v, nie bęclzic njał zaten możliwości rrbiegania się o zrvrot podatku VAT na podslarvic
przepisór.v rozdziatu 4 cyt. :ozporzadeenia.

Mając na lLrvłdze opis §plalvy oraz porvołanc przepisy. Vnioskodarr.cy nie przy,slugujc
prłlvo do zwtiotu podatku lraliczonego z l'alilur r.vyst*rvionyclr rv zrviązku z realizacją projekht
pn, ,.Relvaloryzacj a złbytkorrcgo parkl iln. Ks. J, Poniatorvskiego w Piotr*o,wic TrybLrnalskim",
porriervłż towary i uslLlgi nablte rv tanaclr realizacji projektu- jak ri,skazał Wnioskodarvcir -
bęclą shźyly cz;-'nnościonr niepodlegającyłr opodatkołvaniu ,1;odatkielłr od torvarów i uslug.

Stanorvisko Wrlioskoda,"vcy - z ltrvagi na 1-ak! iż trVnioskorlarvca rvylviódl prawidłorv_ł sirtllek
prqv,ny - użnilno za prirrvidlowe, potninro rłskazania przcz Wrrioskodarvcę odnlicnncj
arg umcntilcj i n iż rv n i n i ej szej interpretacj i.



Jnterpretacj§ ćot3czy zdalenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodarvcę i slantl

pra*.,,"go obolviązuj acego rv dn iu rvydan ia interpretacj i,

Stronie przysluguje pra.,vo tlo lvniesienia skargi ła niaiejszą interpretację przepisów prawa

podatkowefo zlowoću jej niczgorlności ż pr.ilvem, .Skargę wnosi się do Wojervódzkiego SądLt

edrninistraiyinego w ŁÓdzi, trl. Piotrkorvska l35, 90-434 Łódź, po uprzednim rvezwaniu na

piśmie organu, [tóry rłydał interpretację _ rv terminie_ 14 dni oct dnia, w którym skarżący

clołvie<lziaT się lub 
-mógł 

się tlorviedzieć o jej wydanit * do usunięcia _naruszer:ia 
plawa

(art.52 § 3 ustłwy z 
-rjnia 

30 sierpnia 2002 r. Pratvo o poslępowaniu,_ylled sł|ali
,rdminisiracylny-i _ Dz. U. z 20Iż r., poz, 270, z późm. zm.). Skargę do lySA rvnosi się

(rv dlvóch egzen-:plarzach _ afi, 47 \1av. usta$T) rv terminie trzydziestu dni. od daia {*ę..r:n:
odporviedzi orgaau *a wezrvanie <lo rrsunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił

odpowiedzi na-wezwarrie, lv terminie sześćdziesięciu dni orl dnia rwiesienia tego wezwanja

(art. 53 § 2 łvTł,. ustarły).

skargę r,vnosi się za pośrednictweń organll którego działanie lub bezczyłność. są przedmiotem

skare"i'(arl. są § l wrv. us!a\ły), na adres; Izba Skarborva lv Łodzi, tsiuro Krajowej lnlormacji
podłkowej u,iiotlkorlie Trybunalskim, ul. trVronil 65, 97_300 piorrkórv Trybunaiski.

Dyrektor lzby Skarbowej rv Łodzi

Otrzłmuią:
1) adresat;
2) Naozelnik Urżędu Skfibo,,vego rv Pio:rkowie Trybunalskim (iversja elektroniczna};

3) )yrektor Urzędu Kontroli Skarbolvej rv Łodzi (rversja elekt;onicma);
4) aa.


