
Rady G iny Siubice 
z dnia 11 rudnia 2018 r. 

w sprawie: obnizenia sredniej ceny sprzedai;y drewna przyjmowanej do 
obliczenia podatku les ego na terenie gminy Siubice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz(!dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994, 
1000,1349 i 1432) i art. 4 ust. 5 usta~ z dnia 30 paidziemika 2002 r. 0 podatku 
lesnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 821, Dz.U. z 2018r., poz.1669) w zwi(!zku 
z komunikatem Prezesa Glowne 0 Urzydu Statystycznego z dnia 
19 paidziemika 2018 r. w spra ie sredniej ceny sprzedazy drewna, 
obliczonej wed1ug sredniej c y drewna uzyskanej przez nadlesnictwa 
za pierwsze trzy kwartaly 2018 r. ( . P. z 2018 r., poz. 1005), Rada Gminy 
Siubice uchwala, co nastctpuje: 

§ 1 

Obniza siy sredni(! ceny sprzedaz drewna ustalon(! komunikatem Prezesa 

G1ownego Urzydu Statystycznego z dnia 19 paidziernika 2018 r. w sprawie 

sredniej ceny sprzedazy drewna obliczonej wed1ug sredniej ceny drewna 

uzyskanej przez nadlesnictwa za pi rwsze trzy kwartaly 2018 r. (M. P. z 2018 r., 

poz. 1005) z kwoty 191,98 zl z 1 m3 do kwoty 185,80 zl za 1 m3, maj(!c(! 

zastosowanie przy obliczaniu po 

§2 

na 2019 r. na obszarze gminy 
Slubice. 

Wykonanie uchwaly powierza siy ojtowi Gminy Slubice . 

§3 
Uchwala podlega oglosz niu w Dzienniku Urzydowym 
W ojewodztwa Mazowieckiego i hodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

r Zenon Januszewski 



UZASADNIENIE 

do Uchwaly nr 111.16.2018 


Rady Gminy Siubice 


z dnia 11 grudnia 2018 r. 


Zgodnie z artA ust.1 i 4 ustawy z dnia 30 pazdziemika 2002 r. 0 podatku leSnym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 ze zm.) podatek leSny oblicza siy wedlug sredniej 
ceny drewna uzyskanej przez nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartaly roku 
poprzedzaj,!cego rok podatkowy, na podstawie komunikatu Prezesa G16wnego 
Urzydu Statystycznego w tej sprawie. 
Prezes G16wnego Urzydu Statystycznego komunikatem z dnia 19 pazdziernika 
2018 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z 2018 r. poz. 1005 oglosil sredni,! 
ceny sprzedazy drewna obliczon,! wedlug sredniej ceny drewna uzyskanej przez 
nadlesnictwa za okres trzech pierwszych kwarta16w 2018 roku, kt6ra wyniosla 
191,98 zl za 1 m3. 

Dyspozycj,! wydan,! w artA ust.5 ustawy 0 podatku lesnym rada gminy ma prawo 
obnizyc ceny sprzedazy drewna, 0 kt6rej mowa wyzej, na terenie dzialania 
tej rady, do obliczenia podatku lesnego na rok 2019 . 
Powyzsza kwota stanowi,!ca podstawy do ustalenia wysokosci podatku lesnego 
za 2019 r. zostala obnizona 03,33 0/0. 
Tak wyliczona stawka stanowi podstawy do obliczenia podatku lesnego oraz 
dochod6w wlasnych Gminy. 

. Januszewski 
SlawOl1l1r enon 

., 


