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UM Poniec <um@poniec.pl>

na drewno opałowe; F}.d€ Mi.jsq w Pompg

23.6.2022 07:19

FW: Prośba o poparcie -Petycj`a w spravyię.obniżenia stawki vat

Do rada@ponjec.pl                                                                               ti'

From: Ogólnopolskje Stowarzyszenie  | Kominki i Piece |
Sent: Wednesday, June 22, 2022 4:14 PM
To: undisclosed-recipients:

<S±Q!Ąźaizysz8flźę@kominkipolskie.com.p|>

Subject: Prośba o poparcie -Petycj.a w sprawie obniżenja stawki vat na drewno opałowe

Do:  Radni  i  Rada  Gminy

Szanowni  Państwo

W związku z trudną sytuac].ą na  rynku  paliwowym  i  wspieranjem  przez rząd  niektórych
nośników energ"  (węgiel,  gaz,  pa"  płynne) zwracamy się do  Państwa z  prośbą o przyłączenie
Się do  naszej  Petycji  W  Sprawie  obniżenia  stawki  \ła+  na  rira`^łn^  ^r`-i.^i„^  łni/um i  ^`  -^  -.  ^  .petycji  w sprawie obniżenia  stawki  vat na  drewno  opałowe  (PKwiu  02.20.14.0

`        _         __'___-'_   _   r,`  `,LJl.,t+  \,   I.,'ŁylcLIŁ

02.20.15.0)

Drewno jest dla  wielu  mieszkańców jedynym dostępnym  paliwem.  Z  uwagi  na  stale rosnące
ceny innych  źródeł energii,  niepewną sytuację  międzynarodową i  problemy z dostępnością
węgla  i gazu  drewno staj.e się jedyną dostępną alternatywą.

Obniżenje stawki  vat na  drewno  opałowe  mogłoby  być  realnym  wsparciem  państwa  dla
najuboższych.

Pełny tekst petycji  przesyłamy w załączeniu,

Prosimy o  przyłączenie się do  naszej  petycji  online:

bHP2SiźźMflmr2Snp2S±i±iQnŁ§±±ŹP2ęĘłmnź9DJjnśźąp2SmpłH2mdzgniE±
gE2alowe

Prosimy  również o  poinformowanie  mieszkańców o  przeprowadzenie akcji  zbierania  podpisów,

Po zebraniu  podpisów petycja zostanie skierowana do  Premiera,  Prezydenta  oraz do
właściwych   ministerstw

Wtedy też zwrócimy się do  Państwa  z  prośbą o  oficjalne  poparcie  petycji.

W  imieniu  Zarządu  i  Członków

Piotr Batura

Prezes Ogólnopolskiego  Stowarzyszenia ,,KOMINKl  i  PIECE''

hftps://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.6-9.20220406.103200/print.html?print_1657623663436
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Biuro   OSKP
Rynek     2                 `S.{^ąg>,ą\g;,       ,ą'_     €Fw`Rś±/
63-760    Zduny         Lź,j'Frv`        t%ąS+

te|.:     62-721-50-Oi          x_,`_r.,"twT###
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•    petycja vat 0 na drewno.pdf (581  KB)
•    3f4c2810.jpeg (24 KB)
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DREWNO
POZYTywNA ENER6lA

APEL W SPRAWI E

WPROWADZENIA ZEROWEJ STAWKI VAT

NA DREWNO OPAŁOWE

/_-

Obecnie drewno opdowe (PKwiu 02.20.14.0 i 02.20.15.0) objęte jest stawką VAT w wysokości 23%.

Zerowa stawka VAT na drewno opŁowe będzie dla obywateli ulgą w czasad niępewności emergetyc2nej i

~wysokich cen innych nośników energii. Pozwoli Polakom zabezpieczyć swoj e gospodamstwa domowe na
wypadćk ddszych w2rostów cai gazLi węgla i prądu. Będzie stanovńć koło ratunkowe szczególnie dla
nąj uboższych obywateli, dla których drewno opałowe j est j edyną osiągalną altematywą.

Drewno jest rodzimym i ogólnodostępnym ODNAWIALNYM ŻRÓDłEM ENERGH. Tymczasem gaz,
który j est w większości importowany i j est PAIIWEM KOPAILNYh4 obj ęty j est stawką VAT 0%. Energia
elektryc2mą która w naszyd wanmkach powstąi e głó`^mie ze spalania PAIIW KOPAINYCĘ obj ęta j est
stawką VAT 5%. W tej sytuacji 23% stai^ńca VAT na drewno j est nieproporcjonalnie wsoka i niczym
nieuzasadniona.

Takiepromowaniepaliwkopalnyd,przyjednoczesnejdyslgminicjiodnawialnegoźródłaenergiijakim
j est drewno, narusza zasadę prawiedliwości połecmej i uczciwego traktowania obywateLi.

Wprowadzane w ostatnich latad uchwały anqrsmogowe ndożyły na obywateli obowiązek eliminacji
przestarzdych, nieekologicznych palmisk spdająęych drewno. Udało się uruchomić wielki proces zamiany
starych kominków i pieców na nowoczesne, niskoemisyjne urządzenia spełniaj ące unijne normy
Ekoproj ektiL Teraz musimy zadbać o powszedhną dostępność drewia opałowego do tych palenisk. Państwo
powinno promować odnawialne źródła energii w każdej postaci i ułatwiać obywatelom korzystanie z tak

Tri^rażnego rodzimego zasobu naturinego, j akim j est drewno. Dodatkowo zerowa stawka VAT będzie
wspierać zvriększanie udziału ODNAWIALNYCII ŹRÓDEŁ ENERGH w miksie energetycznym.

Ostatnięj zimy w wielu miejscad dodhodziło do kilkudniowych przerw w dostawadh energii elektryczmej
na skutek nieprzydhylnej pogody. Zdaliśmy sobie sprawę jak niebezpiecznie jest być uzdeżnionym od
prądu. Koqy ga2Dwe i pompy ciępła nie grzeją w $7tuacji braku prądu. Kominki i piece spalające drewno
stanowią zabezpieczcmie naszyd domów na wypadek przerwmia przesyłu prądu. Zmniej szenie stawki VAT
na drewno opdowe pozwoli Polakom stwor2yć magazyn bezpiec2mej, niezależnej mergii na wypadek
dhigotrwałych przerw w dostawie prądu.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece

www.kominldpolskie.pl  stowarzyszenie@kominkipobkie.com.pl
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