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Do: Radni i Rada Gminy
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szanowni państwo

W związku z trudną sytuacją na rynku paliwowym i wspieraniem przez rząd niektórych nOŚników
energii (węgiel, gaŻ, paliwi płynne) zwracamy się do PańsLwa z proŚbą o przyłączenie się do naszej
petyĆ;i w sprawió obnizenia stawki vat na drewno opałowe (PKW|U 02.ża.14.0 i02.20,15.0)

Drewno jest dla wielu mieszkańców jedynym dostępnym paliwem. Z uwagi na stale rosnące ceny
niepewną sytuację ńiędzynarodową i problemy z dostępnoŚcią wę9la i gazu

innych tiaaeł energii,
drewno staje się jedyną dostępną alternatywą,

obnizenie stawki vat na drewno opałowe mogłoby być realnym wsparciem państwa dla najubozszYch,

Pełny tekst petycji przesyłamy w załąpzeniu.

Prosimy o przyłączenie się do naszej petycji online:

https; //WWW,openpetjtion.eu/petition/on

line '- ne1-o-WprowadZenie-staWki-O-Vat-na-d

rewno-opalowe

pro§imy również o poinformowanie mieszkańców o przeprowadzenie akcji zbierania PodPisów.

1

po zebraniu podpisów perycja zostanie skierowana do Premier'a, Prezydenta oraz do

właściwychministerstw

Wtedy też zwrócimy się do pańŚtwa z prośbąo oficjalne poparcie petycji.

W imieniu Zarządu i Członków
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APEL W SPRAWIE

WPROWADZENIA ZEROWEJ STAWK| VAT
NA DREWNO OPAŁOWE
obecnie drewno opałowe (pKwiu 02.20.14.0i02.ż0.15.0) objęte jest stawkąVATwwysokoŚci 23%.
Zęrowastawka VAT na dręwno 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 aęn gazu,węgla i prądu, Będzie stanowić koło ratunkowe szczególnie dla
najuboższych obywateli, dla których drewno opałowe jest jedyną osiągalną altematywą.
Drewno jest rodzimym i ogólnodostępnym ODNAWIALNYM ZRODŁEM ENERGII. Tymczasem gaz,
który jest w większości importowany i jest PALIWEM KOPALNYM, objęĘ jest stawką VAT 0%. Energia
jest
e|ektryczna, która w naszych warunkach powstaje głównie ze spalaniaPAl-lw KOPALNYCH, objęta
stawką VAT 5%. W tej sytua cji 23% stawka VAT na drewno jest nieproporcjonalnie wysoka i niczYm
nieuzasadniona.

jakim
Takie promowanie paliw kopalnych, przy jednoczesnej dyskryminacji odnawialnego żródŁa energii
jest drewno, narusza zasadę sprawiedliwości społecznej i uczciwego traktowania obYwateli.
Wprowadzane w ostatnich latach uchwały antysmogow e nńożyĘ na obywateli obowiązek eliminacji
przestarzaĘch, nieekolo gicznychpalenisk spalających drewno. Udało się uruchomiĆ wielki Proces ZamlanY
starych kominków i pieców na nowoczęsne, niskoemisyjne urządzenia spełniające unijne normY
Ekoprojektl.Tęrazmusimy zadbać o powszechną dostępnośćdrewna opałowego do tYch Palenisk. Państwo
z tak
po*1nno promować odnawialne żrodŁaenergii w każdej postaci i ułatwiaĆ obywatelom korzYstanie
VAT będzie
ważnego rodzimego zasobu naturalnego, jakim jest drewno. Dodatkowo zerowa stawka

wspieńć zwiększanie udzińu ODNAWIALNYCH ŻF(olF,r ENERGII w miksie energeĘcznym,

elektrycznej
ostatniej zimy w wielu miejscach dochodziło do kilkudniowych przęfw w dostawach energii
jest
od
uzaleŻnionYm
byĆ
na skutek nieprzychylnej pógody . Zda|iśmy sobie sprawę jak niebezpiecznie
piece sPalające drewno
prądu. Kotły gazowęi pompy ciepłanie grzejąw sytuacji braku prądu. Kominki i
stawki VAT
stano*ią zabezpieczenie nusry"h domów na wypadek przerwaniaprzesyłu prądu. Zmniejszenie
energii na wYPadek
na drewno opałowe pozwoli polakom stworzyć magazynbezpiecznej,niezależnej
dfugotrwĄch przerw w dostawie prądu.
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