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Negatywne skutki wprowadzenia akcyzy  

na sprężony gaz ziemny (CNG) do celów napędowych 

Akcyza na sprężony gaz ziemny (CNG)  

 = krótkowzroczny fiskalizm 

Materiał opracowany przez ekspertów Stowarzyszenia NGV Polska 

Fot. Tankowaniu autobusu CNG  

w Elblągu 



 Ekologia 

 Redukcja emisji CO2 o 25% oraz 

znaczące ograniczenie szkodliwych 

gazów spalinowych w porównaniu do 

Diesla EuroV/VI 

 Całkowite wyeliminowanie emisji sadzy 

(cząstek stałych) – brak konieczności 

użycia AdBlue 

Bezpieczeństwo 

 Bardziej bezpieczne paliwo niż 

benzyna 

 Brak konieczności dostaw paliwa drogą 

kołową (wykorzystanie gazociągów 

podziemnych) 

 40% krajowego wydobycia gazu ziemnego 

w Polsce 

Niska emisja hałasu 

 Silniki zasilane gazem ziemnym 

emitują znacznie mniej hałasu 

niż jednostki napędowe Diesla, co jest 

szczególnie istotne dla ruchu autobusów 

komunikacji miejskiej oraz pojazdów 

dystrybucji w obszarze zabudowanym 

Sprawdzony i oszczędny 

 Redukcja wydatków na paliwo 

w sektorach transportu  

szczególnie niedokapitalizowanych 

 W przypadku floty autobusów miejskich 

oszczędności w kosztach paliwa o 20-

40% 
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Korzyści wynikające z zastosowania CNG 



Przebieg zapowiedzi wprowadzenia akcyzy na CNG 

- 2011.04.29 | Przyjęcie Ustawy o podatku akcyzowym (art. 89, podpunkt 12) 

określenie akcyzy na CNG na poziomie 11,04 zł/GJ 

Oznacza to poziom 0,34 PLN/1Nm3 w postaci CNG (akcyza w cenie netto) 

- 2013.03.18 | Konsultacje społeczne w Ministerstwie Finansów 

Przedstawienie stanowiska branży CNG przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa oraz 

Przemysłowy Instytut Motoryzacji 

- 2013.04.15 | Krajowa Konferencja Paliw Metanowych w Ministerstwie Gospodarki 

Przedstawienie stanowiska Ministerstwa Finansów, zapowiadającego wprowadzenie 

akcyzy na CNG z dniem 1 listopada 2013 
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Fot. Autobus CNG w Gdyni 



Skutki wprowadzenia akcyzy 

Skutki 

1) Podatek akcyzowy przy rocznym wolumenie sprzedaży na poziomie 14 mln m3 CNG  

przyniesie budżetowi Państwa zaledwie 4,76 mln PLN wpływów (dla porównania – wpływy z 

akcyzy na paliwa silnikowe w 2012 roku wyniosły ok. 62,6 mld PLN)  

2) Zostaną zahamowane inwestycje w pojazdy CNG, gdyż: 

• Wyższy będzie koszt eksploatacji pojazdu, przez co inwestorzy nie będą skłonni inwestować w 

trudniej dostępne paliwo (mała liczba stacji ogólnodostępnych lub konieczność zakupu własnego 

kompresora) 

• Dłuższy będzie okres zwrotu różnicy kosztów między pojazdem na gaz ziemny a pojazdem zasilanym 

olejem napędowym (różnica ok. 10-15%) 

3) Zostaną zamknięte stacje CNG, zredukowana ilość etatów na stacjach paliw, w warsztatach 

samochodowych – zwolnieni pracownicy zasilą grupę bezrobotnych lub będą wymagali 

kosztownego przekwalifikowania 

4) Zostanie zlikwidowana ekologiczna i innowacyjna gałąź transportu, która w przyszłości będzie 

musiała zostać ponownie odbudowana celem wypełnienia zobowiązań nałożonych przez Unię 

Europejską 
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Podmioty poszkodowane wprowadzeniem akcyzy 

Zajezdnie autobusowe 

Zwiększenie wydatków na paliwo to 

- Dłuższy okres amortyzacji pojazdów CNG 

(droższych w zakupie) 

- Brak zachęty do dalszego inwestowania w 

ekologiczne i oszczędne autobusy 

- Pogłębienie deficytu finansowego transportu 

publicznego 

Społeczność miast 
Wycofanie autobusów CNG to: 

- Zwiększenie emisji cząstek stałych (sadzy) – 

substancji rakotwórczej, niebezpiecznej dla 

zdrowia i życia mieszkańców 

- Zwiększenie emisji szkodliwych tlenków azotu 

- Zwiększenie poziomu hałasu 

- Zwiększenie transportu paliwa drogą kołową – 

zniszczenie miejskich dróg, zwiększenie hałasu 
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Fot. Autobus CNG w Gdyni 

Fot. Autobusy CNG w Zamościu 



Floty zagrożone wprowadzeniem akcyzy 

Zajezdnie autobusowe 

- Grupa podmiotów, które samodzielnie podjęły ryzyko 

inwestycji w innowacyjne i ekologiczne paliwo 

- Straty dla największych zajezdni rzędu 400.000 – 

700.000 PLN w skali roku 

- Brak motywacji do dalszych zakupów autobusów 

CNG (dotychczasowe floty oraz nowe 

przedsiębiorstwa) 
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Inne grupy 

- Usługi komunalne (głównie spółki miejskie) 

- Dystrybucja lokalna (dostawy pieczywa, 

dostawy do sklepów) 

- Przewóz osób (TAXI) 

- Reasumując: Floty poruszające się w centrach 

dużych miast 

Fot. Autobusy CNG w Tychach 

Fot. Śmieciarka Scania CNG 

w Warszawie 

Fot. Śmieciarki Iveco CNG 

w Tarnowiec 



Koszty dodatkowe dla największych zajezdni autobusowych z CNG 
Wyliczenia dla poszczególnych miast 
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Operator 
Liczba 

autobusów 

Wolumen 
tankowanego gazu 

Akcyza=Koszty 

ALP Elbląg 9 *400.000 m3 *136.000 PLN 

PKM Gdynia 16 *900.000 m3 *306.000 PLN 

MPK Inowrocław 10 *300.000 m3 *102.000 PLN 

MKS Mielec 9 *200.000 m3 *68.000 PLN 

Transgór Mysłowice 6 *250.000 m3 *85.000 PLN 

MZK Przemyśl 16 *300.000 m3 *102.000 PLN 

MPK Radom 37 1.500.000 m3 510.000 PLN 

MPK Rzeszów 40 (70) *1.700.000 m3 *578.000 PLN 

MZK Słupsk 10 *450.000 m3 *153.000 PLN 

MPK Tarnów 28 *750.000 m3 *255.000 PLN 

PKM Tychy 47 *1.400.000 m3 *476.000 PLN 

MZK Zamość 30 *700.000 m3 *238.000 PLN 

Komentarz 

• Najbardziej stratne MPK Rzeszów, MPK 

Radom i PKM Tychy 

• Łączna strata największych zakładów 

komunikacji z autobusami CNG to 

3.090.000 PLN 

• W wykazie nie ujęto flot autobusów do 

5 pojazdów: Komorniki, Kraków, Mielec 

Diesel Gaz, ITS Radom, Solbus, Toruń, 

Wałbrzych, Wrocław 

• MPK Rzeszów  - W 2013 roku do 

Rzeszowa będzie dostarczone 30 nowych 

autobusów 

*Dane szacunkowe 



Prognozowane skutki i rekomendacje 

Prognozowane skutki 

- Ograniczenie ilości eksploatowanych pojazdów CNG 

- Zaprzestanie zakupów kolejnych pojazdów CNG 

- Zwiększenie emisji szkodliwych związków 

- Zamknięcia stacji CNG – ogólnodostępnych, jak i do 

tankowania wewnętrznego 

- Upadek rozwijającej się innowacyjnej gałęzi 

gospodarki, wzrost bezrobocia 

- Konieczność przeznaczenia wielokrotnie 

większych środków budżetowych na pobudzenie 

transportu ekologicznego 
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Rekomendacje 
- Podjęcie działań przez władze samorządowe w celu lobbowania przeciw wprowadzeniu 

akcyzy 

- Wystąpienia użytkowników pojazdów z apelem o zaniechanie wprowadzenia akcyzy do 

mediów i polityków 

- Publikacje prasowe nagłaśniające opisany problem 

Fot. Autobus CNG w Słupsku 



Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie 

wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE w sprawie 

restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów 

energetycznych i energii elektrycznej  
Poprawka 45  

Wniosek dotyczący dyrektywy  

Artykuł 1 – punkt 13 – litera a) – podpunkt (i)  

Dyrektywa 2003/96/WE 

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera i) 

  
1. Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych, Państwa Członkowskie mogą 

przyznawać, pod kontrolą fiskalną, całkowite lub częściowe zwolnienia lub obniżki w zakresie 

poziomu opodatkowania wobec: 

(….) 

(i) do dnia 1 stycznia 2023 r. gazu ziemnego, biogazu i gazu płynnego wykorzystywanych jako 

materiały pędne oraz gazu płynnego wykorzystywanego jako paliwo. Od dnia 1 stycznia 2023 r. 

do dnia 1 stycznia 2030 r. państwa członkowskie mogą stosować obniżenie minimalnych 

poziomów opodatkowania o wartość do 50% w odniesieniu do tych paliw. 

  

Negatywne skutki wprowadzenia akcyzy  

na sprężony gaz ziemny (CNG) do celów napędowych 

Stowarzyszenie NGV Polska, Warszawa, maj 2013 

Czy musimy wprowadzać akcyzę na paliwa metanowe od 
celów transportowych? 

Fot. Innowacyjne pojazdy miejskie na CNG – VW EcoUp! oraz Lancia Ypsilon EcoChic (Natural Power) 



Postulaty branży CNG w sprawie poziomu akcyzy 

1) Zwolnienie z akcyzy paliw metanowych  

do 2023 roku (Rozporządzenie KE) 

2) Przyjęcie długofalowej polityki fiskalnej  

gwarantującej preferencje dla transportu 

CNG (ekologia i polskie paliwo) 

Negatywne skutki wprowadzenia akcyzy  

na sprężony gaz ziemny (CNG) do celów napędowych 

Stowarzyszenie NGV Polska, Warszawa, maj 2013 

3) Koordynacja rozwiązań fiskalnych Ministerstwa Finansów z Krajową 

Strategią dla Paliw Metanowych, realizowaną przez Ministerstwo 

Gospodarki 

Fot. Autobus CNG w Radomiu 



Przedstawienie organizacji zajmujących się CNG w Polsce 

Stowarzyszenie NGV Polska 
- Zrzeszenie podmiotów zainteresowanych rozwojem rynku CNG w 

Polsce 

- Powołane do życia w 2001 roku 

- Promowanie metanu jako paliwa na konferencjach i targach 

- Reprezentacja interesów branży CNG/LNG 

Portal Społecznościowy cng.auto.pl 
-  największy portal o gazie ziemnym dla pojazdów w Polsce 

-  promocja paliwa w mediach oraz na wydarzeniach 

-  kreowanie pozytywnego wizerunku CNG i LNG 

-  ponad 1.000 stałych użytkowników 
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Działalność Stowarzyszenia NGV Polska 
Partnerzy Stowarzyszenia 
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Karol Wieczorek   

Członek Zarządu NGV Polska 

Administrator Portalu cng.auto.pl 

E-mail: k.wieczorek@cng.auto.pl 

Tel.:  +48 883 244 021 

Robert Zajkowski 

Rzecznik Prasowy NGV Polska 

 

E-mail: r.zajkowski@cng.auto.pl 

Tel.:  +48 609 499 360 

Więcej informacji na 

www.cng.auto.pl & www.ngvpolska.pl 
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