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Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, iz Uchwala Nr
XXV/300/12 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia
26 pa2dziernika 2012r. w sprawie okre6lenia wzor6w formularzy informacji
i deklaracji 1a podatek le6ny obowiqzujqcych od 1 stycznia 2013 roku (Dz.
Urz. Woj. St. z 2012r., potz. 4571) wchodzqca w 2ycie od 01.01 .2013r.
uchylila Uchwalg Nr Llll4SSlOO Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 27 pa2dziernika 2006 r. w sprawie zwolnien z podatku le6neg o oraz
formularzy z tytulu tego podatku obowiqzujqcych od 1 stycznia 2007 roku
(Dz. Urz.Woj.Sl. z 2006r., Nr 138, poz. 3902), na mocy ktorej zwolnienie
z podatku leSnego obejmowalo lasy niestanowiqce wlasno6ci Skarbu
Panstwa w wieku 40 lat i wigcej. W zwiqzku z powy2szym od dnia
01.01 .2013r. podlegajq opodatkowaniu grunty le6ne sklasyfikowane
w ewidencji gruntow i budynkow jako lasy, z drzewostanem w wieku 40 lat
i wigcej, stanowiqce wlasnoSc, wspolwlasno6c oraz bgdqce w u2ytkowaniu
wieczystym i posiadaniu osob fizycznych, osob prawnych i jednostek
organizacyjnych, w tym spolek, nieposiadajqcych osobowoSci prawnej.

Podatek le6ny od t ha za rok podatkowy wynosi rownowarto6c pienigznq
0,220 m3 drewna, obliczonq wedlug Sredniej ceny sprzeda2y drewna
uzyskanej przez nadle6nictwa za pierwsze trzy kwartaty roku
poprzedzajqcego rok podatkowy. Sredniq cene sprzeda2y drewna,
przyjmowanq jako podstawe do obliczenia wysoko6ci podatku le6nego na
2013 rok, ustala siq na podstawie Komunikatu Prezesa Glownego Urzgdu
Statystycznego z dnia 19 pa2dziernika 2012 r. (Monitor Polski z 2O12r., poz.
788). Ogloszona przez Prezesa GUS Srednia cena sprzedazy drewna,
obficzona wedlug Sredniej ceny drewna uzyskanej przez nadle6nictwa za
pierwsze trzy kwartaty 2012r. wynosi 186,42 zl. za 1 m3.
W roku 2013 stawka podatku le6nego wynosi 41,0124 zl. od t ha
powierzchni lasu. Dla las6w ochronnych oraz las6w wchodzqcych
w sklad rezerwatow przyrody i parkow narodowych stawka podatku
le6nego, o ktorej mowa lvqrlhel, ulega obnizeniu o 50 o/o. W roku 2013,
stawka ta wynosi 20,5062 zl. od t ha powierzchni lasu.
W razie jakichkolwiek pytaf prosimy o kontakt z Referatem Podatkow
tel. 321 4295929, 321 4295975.
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