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UCHWAŁA NR LXI/.../2023 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie rozpoznania petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie wprowadzenia 
zerowej stawki VAT na drewno opałowe 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) w związku 
z art. 7 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada 
Gminy Gniezno uchwala, co następuje: 

§ 1. Petycję Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno 
opałowe uznaje się za bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gniezno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie 

Do Rady Gminy Gniezno wpłynęło pismo zatytułowane jako „apel”, zgodnie z jednak z treścią pisma oraz 
brzmieniem statutu przyjęto, że spełnia ono wymogi petycji. 

W uzasadnieniu pisma wskazano, że w związku z trudną sytuacją na rynku paliwowym konieczne jest 
zabezpieczenie gospodarstw domowych Polaków na wypadek dalszych wzrostów cen gazu, prądu i prądu. 
Drewno jest bowiem odnawialnym źródłem energii natomiast gaz jest paliwem kopalnym. Wskazano, że gaz ma 
zerową stawkę VAT, energia elektryczna objęta jest stawką w wysokości 5%. W tej sytuacji zdaniem 
wnoszącego petycję nie ma podstaw do  zachowania 23 % stawki VAT na drewno, jest to bowiem 
równoznaczne z promowaniem paliw kopalnych. Jak podkreślono w petycji drewno opałowe pozwoli Polakom 
na stworzenie magazynu bezpiecznej, niezależnej energii. 

Petycja przekazana została zgodnie z właściwością do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja Skarg 
Wniosków i Petycji  po zapoznania się z treścią petycji zwróciła uwagę̨, że wskazany w petycji adres 
elektroniczny umożliwia jedynie przyłączenie się̨ do niniejszej petycji osobom fizycznym, gdyż̇ wymagane jest 
podanie imienia i nazwiska, a nie daje możliwości przyłączenia się̨ organowi, jakim jest rada gminy. Tym 
samym petycja nie spełnia warunków zajęcia się nią albowiem Rada Gminy nie  ma nawet fizycznej 
możliwości, by w przypadku uznania petycji za zasadną, przyłączyć się do petycji zgodnie z wymaganiami jej 
autora. 

Ponadto pozytywnemu rozpatrzeniu petycji na przeszkodzie stoi oczywista okoliczność, iż Rada Gminy 
nie jest właściwa do ustalania stawek podatku VAT. 

W związku z powyższym petycja jest niezasadna. 
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