
UCHWAŁA NR LVII/341/22 
RADY GMINY NIEBORÓW 

z dnia 31 października 2022 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku 
leśnego na terenie gminy Nieborów w roku 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561) art. 4 ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 
o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny 
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. z dnia 20.10.2022 r. poz. 996) 
Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna do wysokości 250,00 zł za 1 m3 w celu przyjęcia jako 
podstawa obliczania podatku leśnego na terenie gminy Nieborów w 2023 roku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Osóbka 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 i z 2018 r. poz. 2244) Rada 
Gminy jest uprawniona do obniżenia ceny sprzedaży drewna określonej w Komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, 
obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. 
(M.P. z dnia 20.10.2022 r. poz. 996) i ta cena sprzedaży drewna wynosi 323,18 zł. 

 Średnią cenę sprzedaży drewna ustaloną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19 października 
2022 r. proponuje się, aby Rada Gminy Nieborów obniżyła do kwoty 250,00 zł. 

 Propozycja ta ma na celu złagodzenie obciążeń finansowych podatników podatku leśnego oraz 
uwzględnia trudną sytuację na terenie gminy.  

Obliczono, iż utrata dochodów z podatku rolnego związanych z obniżeniem średniej ceny sprzedaży 
drzewa przez Radę Gminy Nieborów na 2023 rok wyniesie 21 859,00 zł. 
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