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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie przyjęcia apelu o przywrócenie 5% stawki podatku VAT na energię cieplną oraz 
przekazywanie 50% opłaty za emisję dwutlenku węgla na transformację energetyczną 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2023 r. poz. 40) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Augustowie przyjmuje apel o przywrócenie 5% stawki podatku VAT na energię 
cieplną oraz przekazywanie 50% opłaty za emisję dwutlenku węgla na transformację energetyczną, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Augustowa do przekazania niniejszej uchwały Prezesowi Rady 
Ministrów, Wojewodzie Podlaskiemu, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i senatorom Rzeczypospolitej 
Polskiej wybranym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w okręgach wyborczych utworzonych na obszarze województwa podlaskiego oraz Przewodniczącej Komisji 
Europejskiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Augustowie 

 
 

Alicja Dobrowolska 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Augustowie 

z dnia....................2023 r. 

Apel Rady Miejskiej w Augustowie 
o przywrócenie 5% stawki podatku VAT na energię cieplną oraz przekazywanie 50% opłaty za emisję 

dwutlenku węgla na transformacją energetyczną 

Rada Miejska w Augustowie apeluje do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego 
o przywrócenie 5% stawki VAT na energię cieplną. Od 1 stycznia 2023 roku stawka podatku VAT na 
energię cieplną wzrosła z 5 na 23%. W efekcie średni koszt ciepła ponoszony przez mieszkańców 
Augustowa wzrósł ze 131zł na 154zł brutto za 1GJ. Powoduje to wzrost rachunków płaconych przez 
mieszkańców nawet o kilkaset złotych w miesiącach zimowych. 

Zmiana stawki VAT drastycznie uderzyła w budżety domowe mieszkańców Augustowa korzystających 
z ciepła systemowego. Dzieje się to w sytuacji, w której od września 2022 roku obowiązuje nowa taryfa cen 
ciepła uwzględniająca już kilkukrotny wzrost kosztów węgla, kilkukrotny wzrost kosztu opłat za emisję 
CO2 oraz dwukrotny wzrost kosztu energii elektrycznej. Powrót do stawki 5% VAT pozwoli oszczędzić 
mieszkańcom, których koszty już wcześniej wzrosły z uwagi na skutki wojny na Ukrainie i embarga na 
surowce z Rosji. 

Jednocześnie Rada Miejska w Augustowie apeluje o wprowadzenie zmian prawnych, które zagwarantują 
miejskim ciepłowniom zwrot 50% wpłacanych przez nie opłat za emisję CO2 z przeznaczeniem na 
finansowanie ich transformacji energetycznej. 

Koszty emisji CO2 stale rosną i przekładają się wprost na wzrost kosztu po stronie mieszkańców. Tylko 
w ciągu ostatnich 2 lat koszty emisji ponoszone przez augustowski MPEC wzrosły o 380%. 
Przedsiębiorstwo musi z tego tytułu odprowadzić do budżetu państwa ponad 12.000.000 złotych rocznie. 
Apelujemy o wprowadzenie przepisów gwarantujących zwrot spółce połowy wpłacanych kwot, 
z przeznaczeniem na transformację energetyczną, czyli inwestycje w odnawialne źródła energii. Pozwoli to 
skutecznie obniżać koszty ponoszone przez mieszkańców, a jednocześnie szybciej odchodzić od spalania 
węgla. 

Powyższy apel kierujemy w trosce o domowe budżety mieszkańców Augustowa i wszystkich polskich 
miast, których dotknęła styczniowa zmiana stawki VAT na ciepło. 
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