
UCHWAŁA NR XLVIII/411/2022 
RADY GMINY W BOGORII 

z dnia 9 sierpnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn.zm. ) oraz art.9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  ( tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870 ) 
 

Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece  w sprawie 
obniżenia stawki vat do 0% na drewno opałowe Rada Gminy w Bogorii uznaje przedmiotową petycję za 
zasadną. 

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia petycji stanowi załącznik do niniejszej  uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Bogoria, który poinformuje 
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Jolanta Wyrzykowska 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLVIII/411/2022 
Rady Gminy Bogoria 

z dnia 9 sierpnia 2022r. 

Wnioskodawca Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece  zwróciło się do Rady Gminy            
w Bogorii o poparcie petycji dotyczącej obniżenie stawki podatku vat na drewno opałowe. Obecnie drewno 
opałowe objęte jest 23 %  stawką podatku, która jest nieproporcjonalne wysoka w stosunku do gazu ( 
stawka podatku vat 0 % ) czy też energii elektrycznej opodatkowanej 5% stawką podatku vat. 

Obecny czas jest okresem niepewności energetycznej i ciągle wzrastających cen energii, gazu i węgla. 
Przy przerwach w dostawie prądu nie ma możliwości w okresie zimowym ogrzewania domów, ponieważ do 
rozruchu pieców i pomp ciepła niezbędna jest energia elektryczna. 

Na rynku jest wiele pieców i kominków na drewno, które są urządzeniami niskoemisyjnymi. Drewno 
opałowe w Polsce jest  ogólnodostępne i może stanowić zabezpieczenie naszych domów  na wypadek 
przerwania dostaw prądu i gazu. 

Wobec powyższego poparcie petycji jest w pełni uzasadnione. 
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