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PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR……/2022 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia ……sierpnia 2022r. 

w sprawie przyłączenia się do petycji w sprawie obniżenia stawki vat  

na drewno opałowe 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022r., poz.559 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy  
z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870 ze zm.) Rada Gminy 
Przemęt uchwala co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 23 czerwca 2022r. złożonej przez Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Kominki i Piece ze Zdun, dotyczącej poparcia petycji w sprawie 
obniżenia stawki vat na drewno opałowe, Rada Gminy Przemęt postanawia poprzeć 
petycję. 

 

   § 2. Wykonanie uchwały, w tym poinformowanie podmiotu wnoszącego petycję  
o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem powierza się Przewodniczącemu 
Rady Gminy Przemęt. 

 

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy Przemęt 

                                                                                         Elżbieta Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

  do uchwały nr……./2022 

Rady Gminy Przemęt z dnia ….sierpnia 2022r. 

w sprawie przyłączenia się do petycji w sprawie obniżenia stawki vat  

na drewno opałowe 

 

Dnia 23 czerwca 2022 roku do Rady Gminy Przemęt wpłynęła petycja  

w sprawie poparcia petycji dotyczącej obniżenia stawki vat na drewno opałowe. 

Nadawcą petycji jest Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Kominki i Piece"  

z siedzibą w Zdunach. 

    Według organizatorów petycji zerowa stawka VAT na drewno opałowe będzie dla 

obywateli ulgą w czasach niepewności energetycznej i wysokich cen innych nośników 

energii. Pozwoli Polakom zabezpieczyć swoje gospodarstwa domowe na wypadek 

dalszych wzrostów cen gazu, węgla i prądu. Będzie stanowić koło ratunkowe 

szczególnie dla najuboższych obywateli, dla których drewno opałowe jest jedyną 

osiągalną alternatywą. 

Stowarzyszenie Kominki i Piece uzasadnia, że drewno jest rodzimym  

i ogólnodostępnym odnawialnym źródłem energii. Tymczasem gaz, który jest  

w większości importowany i jest paliwem kopalnym, objęty jest stawką VAT 0%. 

Energia elektryczna, która w naszych warunkach powstaje głównie ze spalania paliw 

kopalnych, objęta jest stawką VAT 5%. W tej sytuacji 23% stawka VAT na drewno jest 

nieproporcjonalnie wysoka i niczym nieuzasadniona. 

Wprowadzane w ostatnich latach uchwały antysmogowe nałożyły na obywateli 

obowiązek eliminacji przestarzałych, nieekologicznych palenisk spalających drewno. 

Udało się uruchomić wielki proces zamiany starych kominków i pieców na 

nowoczesne, nisko emisyjne urządzenia spełniające unijne normy Ekoprojektu. Teraz 

musimy zadbać o powszechną dostępność drewna opałowego do tych palenisk. 

Państwo powinno promować odnawialne źródła energii w każdej postaci i ułatwiać 

obywatelom korzystanie z tak ważnego rodzimego zasobu naturalnego, jakim jest 

drewno. Dodatkowo zerowa stawka VAT będzie wspierać zwiększanie udziału 

odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. 

Kominki i piece spalające drewno stanowią zabezpieczenie naszych domów na 

wypadek przerwania przesyłu prądu. Zmniejszenie stawki VAT na drewno opałowe 

pozwoli obywatelom stworzyć magazyn bezpiecznej, niezależnej energii na wypadek 

długotrwałych przerw w dostawie prądu. 

Podpis pod petycją można złożyć na stronie:  
https://www.openpetition.eu/petition/online/apel-o-wprowadzenie-stawki-0-vat-na-drewno-opalowe  

 

 

 

 

      

https://www.openpetition.eu/petition/online/apel-o-wprowadzenie-stawki-0-vat-na-drewno-opalowe


     Jak informuje Stowarzyszenie po zebraniu podpisów petycja zostanie skierowana 

do Premiera, Prezydenta oraz do właściwych ministerstw. 

    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt zapoznała się  

z przedmiotową petycją na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2022r. 

    Następnie sprawa została przedstawiona na Komisjach Wspólnych Rady Gminy 

Przemęt w dniu 18 lipca 2022r., Radni Rady Gminy Przemęt jednogłośnie poparli 

przyłączenie się do petycji. 

Mając powyższe na uwadze, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 

Przemęt rekomenduje poparcie petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno 

opałowe. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Przemęt 
 

                  Elżbieta Wita 
 

 

 

 

 

 


