
 

Uchwała Nr X/76/2015 

Rady Gminy Sochocin 

z dnia 19 listopada 2015 r. 

 

w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna  do celów wymiaru podatku leśnego 

na rok 2016 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym   (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 

o podatku leśnym ( Dz. U. z 2013 r., poz.465 ze zm.) - Rada Gminy Sochocin uchwala, 

co następuje: 

    § 1. Obniża się cenę sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego ogłoszoną                                   

w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2015 r.                        

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna  

uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M. P. z 2015 r., poz. 1028) 

z kwoty 191,77 zł za 1 m
3
 do kwoty 190,90 zł za 1 m

3
.  

    § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

 

 

                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 



U z a s a d n i e n i e 

 

do Uchwały Nr X/76/2015 

Rady Gminy Sochocin 

z dnia 19 listopada 2015 r. 

 

 
w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego 

na rok 2016 

 

 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym  

( Dz. U. z 2013 r., poz. 465 ze. zm.) podatek leśny na rok podatkowy obliczany jest według 

średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. Średnią 

cenę sprzedaży drewna ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna 

obliczonej według średniej ceny drewna  uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy 

kwartały 2015 r.(M. P. z 2015 r.  poz. 1028), która wynosi 191,77 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 5 

wyżej wymienionej ustawy Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia cen sprzedaży drewna, 

przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy. 

 

 

 

 

 

     

  


