Uchwała Nr 280/V/09
Rady Miasta Józefowa
z dnia 18 grudnia 2009r
w sprawie: zwolnienia z podatku leśnego w 2010 roku.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001r Nr 142 , poz.1591 z późn. zm.) , art.7 ust.3 ustawy z dnia 30 października
2002 r o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002r Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwalnia się z podatku leśnego lasy i grunty leśne o powierzchni do 0.2 ha , jeśli podatnik podatku
leśnego nie jest jednocześnie podatnikiem podatku rolnego lub od nieruchomości na terenie miasta
Józefowa.
§ 2.
.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§ 3.
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia , z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie
Na podstawie art.4 ust.1 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym – podatek
leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną
według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały
roku poprzedzającego rok podatkowy.
Średnią cenę sprzedaży drewna, o której mowa wyżej, ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa
GUS, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.
Prezes GUS określił średnią cenę 1 m3 drewna za trzy kwartały rok 2009 na kwotę 136,54 zł.
(M. P. Nr 69 , poz. 896 )
W związku z powyższym stawka podatku leśnego będzie wynosiła 30,0388 zł za 1 ha fizyczny lasu
/ 0.220 m3 x 1136,54 zł = 30,0388 zł )
Z uwagi na to, iż koszt doręczenia decyzji określającej wysokość podatku w wielu przypadkach
przekroczy kwotę podatku, ze względów ekonomicznych zasadne jest zwolnienie z opodatkowania
lasy i grunty leśne o obszarze do 0,2 ha fizycznego.

