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UCHWAŁA NR XLIV/   /22 
RADY GMINY TOPÓLKA 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku 
leśnego na rok 2023 na obszarze Gminy Topólka 

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,poz. 583,poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) i art.4 ust.1 i 5 ustawy z dnia 30 października 2002 
r. o podatku leśnym (Dz.U.z 2019 r., poz. 888, poz. 2244) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej 
według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P.z 2022, 
poz.996).  

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Średnią cenę sprzedaży drewna za trzy pierwsze kwartały, określoną w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r.(opublikowaną wM.P.z 2022r.poz,996 ) obniża 
się z kwoty 323,18 zł  za 1m3, do kwoty 323,0 zł za 1m3,  która stanowi podstawę obliczania podatku leśnego  
na rok 2023 na obszarze Gminy Topólka. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

2. Uchwała podlega  ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Topólka. 

 

 

WÓJT GMINY TOPÓLKA 

Konrad Lewandowski  
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Uzasadnienie  

 Podjęcie uchwały przez Radę Gminy jest podyktowane ogólną zasadą, że stawki podatkowe ustala 
organ kompetencyjny na mocy ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym przy uwzględnieniu 
Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez 
nadleśnictwa w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku ( M.P. z 2022 poz. 996). 


