
UCHWALA NR XXXI.197.2021 
Rady rniny Siubice 

z dnia 25 Iistopada 2021 r. 

w sprawie: obnizenia sredniej cen sprzedaiy drewna przyjrnowanej do 
obliczenia podatku les ego na terenie grniny Siubice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i , rt. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372) i art. 4 ust. 5 
ustawy z dnia 30 pazdziemika 2002 t. 0 podatku lesnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

888, Dz.U. z 2018r., poz.2244) w t Wi'!ZkU z komunikatem Prezesa Gl6wnego 
Urzydu Statystycznego z dnia 20 p , dziemika 2021 r. w sprawie sredniej ceny 
sprzedaZy drewna, obliczonej we lug sredniej ceny drewna uzyskanej przez 
nadlesnictwa za pierwsze trzy kwa+ ly 2021 r. (M. P. z 2021 r., poz. 950), Rada 
Grniny Slubice uchwala, co nastftpuje: 

I 
I § 1 

Obniza siy sredni,! ceny sprzedai} drewna ustalon,! komunikatem Prezesa 

Gl6wnego Urzydu Statystycznegol z dnia 20 pazdziemika 2021 r. w sprawie 
sredniej ceny sprzedaZy drewna obliczonej wedlug sredniej ceny drewna 
uzyskanej przez nadlesnictwa za pi rwsze trzy kwartaly 2021 r. (M. P. z 2021 r., 
poz. 950) z kwoty 212,26 zl za 

l 
1 m3 do kwoty 200,00 zl za 1 m3, maj,!c,! 

zastosowanie przy obliczaniu p09atku lesnego na 2022 r. na obszarze gminy 

Slubice. I 
§2 

Wykonanie uchwaly powierza siy W 6jtowi Gminy Slubice . 

§3 
Uchwala podlega oglosz niu w Dzienniku Urzydowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego i w , hodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
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UZA ADNIENIE 

do UChWal~ nr XXXI.197.2021 


Rady miny Siubice 

z dnia 25 listopada 2021 r. 


Zgodnie z art.4 ust.1 i 4 ustawy z d ia 30 pazdziemika 2002 r. 0 podatku leSnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zIf ') podatek lesny oblicza sit( wed lug sredniej 
ceny drewna uzyskanej przez nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartaly roku 
poprzedzaj~cego rok podatkowy, na podstawie komunikatu Prezesa G16wnego 
Urzt(du Statystycznego w tej sprawif ' 
Prezes G16wnego Urzt(du Statystydznego komunikatem z dnia 20 pazdziernika 
2021 r. opublikowanym w Monitori e Polskim z 2021 r. poz. 950 oglosil sredni~ 
cent( sprzedaZy drewna obliczon~ ~edlug sredniej ceny drewna uzyskanej przez 
nadlesnictwa za okres trzech pie~szych kwarta16w 2021 roku, kt6ra wyniosla 
212,26 zl za 1 rn3

. 

Dyspozycj~ wydan~ w art.4 ust.5 ustawy 0 podatku lesnym rada grniny rna prawo 
obnizyc cent( sprzedazy drewna, b kt6rej mowa wyzej, na terenie dzialania 
tej rady, do obliczenia podatku lesnbgo na rok 2022 . 
Powyzsza kwota stanowi~ca podst~wt( do ustalenia wysokosci podatku lesnego 
za 2021 r. zostala obnizona 0 6,13 ro. 
Tak wyliczona stawka stanowi pddstawt( do obliczenia podatku lesnego oraz 
dochod6w wlasnych Grniny. 

Sial 


