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   Podstawa prawna odpowiedzi
Art. 4. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
5. Rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, określoną w ust. 4, przyjmo-

waną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

Art. 6. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
8. Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór podatku leśnego od osób wymienionych w ust. 2  

w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.
9. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy, o których mowa w ust. 2 i 5 pkt 1. W for-

mularzach będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru  
i poboru podatku leśnego.

10. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb składania informacji o lasach oraz dekla-
racji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:
1) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o infor-

matyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
2) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
3) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

11. Rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 10, uwzględnia w szczególności:
1) zakres danych zawartych we wzorach określonych uchwałą rady gminy w sprawie wzorów informacji  

o lasach i deklaracji na podatek leśny oraz konieczność ich opatrzenia podpisem elektronicznym;
2) potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w infor-

macjach o lasach i deklaracjach na podatek leśny oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym 
dostępem;

3) limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku wynikające z de-
klaracji na podatek leśny, a także wymagania dla poszczególnych rodzajów podpisu elektronicznego,  
w szczególności dotyczące weryfikacji podpisu elektronicznego i wykorzystania elektronicznych znacz-
ników czasu.

Art. 7. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
3. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1, 

z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

   Streszczenie
1. Rada Gminy ma pośredni wpływ na wysokość podatku leśnego. Może obniżyć kwotę stanowiącą średnią 

cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy. 
2. Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór podatku leśnego od osób fizycznych w drodze in-

kasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. 

Omów kompetencje rady gminy w podatku leśnym
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   Odpowiedź
1. KOMPETENCJE RADY GMINY W ZAKRESIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI PODATKU 

LEŚNEGO
Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną we-
dług średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprze-
dzającego rok podatkowy. Od tak określonej wysokości podatku ustawa przewiduje wyjątek. Rada Gminy 
może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawę obliczania 
podatku leśnego na obszarze gminy. Cena drewna może, ale nie musi być obniżona przez Radę w drodze 
podjęcia stosownej uchwały. Jej podjęcie skutkuje tym, że na terenie całej gminy lub jej części podatek leśny 
ustala się w oparciu o cenę obniżoną w uchwale. Rada gminy nie może natomiast podjąć uchwały w sprawie 
określenia stawki w podatku leśnym.

2. KOMPETENCJE RADY GMINY W ZAKRESIE OKREŚLENIA SPOSOBU POBORU 
PODATKU LEŚNEGO

Rada Gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 
wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Należy zaznaczyć, że organ stanowiący 
gminy nie może scedować swoich kompetencji do określenia inkasenta na organ wykonawczy. Rada określa, 
w drodze uchwały, wzory formularzy zawierających informacje o lasach (składanych przez osoby fizyczne) 
oraz deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy (składanych przez osoby prawne). W formularzach 
będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podat-
ku leśnego. Wymieniony organ gminy może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb składania informacji  
o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. KOMPETENCJE RADY GMINY W ZAKRESIE ZWOLNIEŃ OD PODATKU LEŚNEGO
Rada Gminy również posiada kompetencje w zakresie wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku 
poza tymi przypadkami, które wymienia ustawa. Rada może, w drodze uchwały, wprowadzić inne zwolnie-
nia przedmiotowe niż te, jakie wymienia ustawa, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicz-
nej. Ustawa ogranicza kompetencje Rady Gminy do możliwości wprowadzenia jedynie zwolnień przedmio-
towych, co następuje poprzez określenie przedmiotu, a nie podmiotu opodatkowania.
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