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Warszawa, 14.04.2014 r. 

 

Pan Andrzej Schoeneich 
Dyrektor Izby Gospodarczej Gazownictwa 

ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa 
 
 

Postulaty portalu cng.auto.pl w sprawie wprowadzenia zmian prawnych w dziedzinie paliw CNG i 
LNG w Polsce  
 
 
Szanowny Panie Dyrektorze, 
 

W odpowiedzi na Pana zapytanie odnośnie niezbędnych zmian dla przyspieszenia rozwoju rynku CNG i LNG 

w Polsce, jako portal zrzeszający branżę paliw metanowych, przedstawiamy najważniejsze postulaty, które 

pozwolą na doraźną poprawę sytuacji. Są to obecnie największe problemy, z jakimi spotykają się posiadacze 

stacji tankowania CNG oraz użytkownicy ekologicznych pojazdów zasilanych gazem ziemnym. 

 

1. Zniesienie podatku akcyzowego na paliwa CNG i LNG 

Z początkiem listopada 2013 roku został wprowadzony podatek akcyzowy od sprężonego gazu 

ziemnego (CNG), wykorzystywanego do celów napędowych. Wynosi on 32 grosze netto za 1m3 

gazu. W wyniku niniejszej regulacji, na stacjach paliw nastąpił wzrost ceny CNG o 52 grosze brutto, 

gdyż do ceny paliwa został również doliczony podatek drogowy oraz VAT. 

W efekcie, w Polsce mamy do czynienia z jednymi z najwyższych cen CNG w Europie, która obecnie 

wynosi ok. 3, 30 zł za m3. Paliwo to jest tańsze nawet w Holandii, Niemczech czy we Włoszech, gdzie 

siła nabywcza ludności jest o wiele wyższa niż w Polsce. Sytuacja ta dotyczy również skroplonego 

gazu ziemnego (LNG). 

W związku z tym, wnosimy o natychmiastowe obniżenie podatku akcyzowego od gazu ziemnego do 

zasilania pojazdów. Obecnie wpływy z tego tytułu do Skarbu Państwa kształtują się tylko na 

poziomie kilku milionów złotych rocznie. Jednocześnie stanowią poważne obciążenie dla 

podmiotów, które wybrały gaz ziemny do zasilania pojazdów ze względów ekologicznych. Co więcej, 

obecna sytuacja stoi w sprzeczności z polityką zrównoważonego transportu oraz promocji 

niskoemisyjnych paliw. 
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Wniosek: Niezbędne jest obniżenie podatku akcyzowego, co najmniej o połowę względem obecnych 

wartości. Warto w tym przypadku zastosować okres przejściowy, gdzie wysokość podatku 

akcyzowego narastałaby wraz z rosnącym wolumenem sprzedaży tego paliwa. Pozwoli to na 

ograniczenie negatywnego oddziaływania akcyzy na rozwój rynku CNG i LNG w Polsce. 

 

2. Zakaz samodzielnego tankowania pojazdów CNG 

Z zupełnie niezrozumiałych względów, samodzielne tankowanie paliwa CNG w Polsce jest 

zabronione. Czynność tę mogą dokonywać wyłącznie osoby posiadające specjalne przeszkolenie. 

Warto w tym miejscu nadmienić, że na mocy obecnie obowiązujących regulacji jest dozwolone 

samodzielne tankowanie gazu propan-butan (LPG), a jest to procedura o wiele bardziej 

niebezpieczna niż tankowanie gazu CNG. 

Zakaz samodzielnego tankowania CNG negatywnie wpływa na koszty obsługi punktów tankowania 

tego paliwa. W związku z tym, operatorzy stacji paliw zmuszeni są do ograniczenia czasu pracy 

punktów tankowania CNG. Zaledwie 9 z 24 ogólnodostępnych stacji CNG w Polsce jest czynnych w 

trybie całodobowym. Wpływa to negatywnie na dostępność paliwa oraz na popularność wśród 

kierowców. 

Wniosek: Niezbędne jest wprowadzenie regulacji pozwalających na samodzielne tankowanie paliwa 

CNG przez wszystkich użytkowników aut na gaz ziemny. 

 

3. Drakońskie warunki i ceny dozoru oraz prób ciśnieniowych zbiorników CNG 

Badania laboratoryjne, jak i doświadczenia praktyczne pokazują, że paliwo CNG jest dużo bardziej 

bezpieczne niż paliwa naftowe – benzyna, olej napędowy czy LPG. Niestety, z niewiadomych 

względów w polskim porządku prawnym sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Na mocy 

obowiązujących przepisów, posiadacz auta CNG zmuszony jest do dokonywania regularnych kontroli 

zbiorników CNG, wykonywanych przez Transportowy Dozór Techniczny. Jest to bardzo duże 

obciążenie, gdyż wiąże się z koniecznością skorzystania z bardzo ograniczonej sieci punktów dozoru. 

Ponadto procedura ta jest niezwykle kosztowna. Według informacji zebranych przez Portal 

cng.auto.pl, koszt wszystkich badań wykonywanych przez TDT dla auta z czterema zbiornikami CNG 

na przestrzeni 10 lat wynosi aż 3.280 zł! Zawarte są tutaj trzykrotne badania „Rewizja zbiorników 
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CNG” oraz jedna próba ciśnieniowa. Dla porównania – koszt podobnych badań w Niemczech wynosi 

obecnie ok. 1.100 zł (260 euro). 

Wniosek: Niezbędne jest wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych, które przystają do 

współczesnych standardów technicznych dla zbiorników CNG na mocy regulaminu R 110. Obecna 

częstotliwość badań oraz koszty procedur ze strony TDT nie znajdują uzasadnienia w trosce o 

bezpieczeństwo użytkowników, a stanowią wyłącznie niepotrzebne obciążenie finansowe 

użytkowników aut na gaz ziemny.  

Potrzebna jest również poprawa w dostępności punktów dokonujących badań. Obecnie użytkownicy 

aut CNG muszą nierzadko pokonać nawet kilkaset kilometrów w celu przeprowadzenia badań przez 

Transportowy Dozór Techniczny. 

 

4. Brak preferencji przy obliczeniu dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów CNG i LNG 

Ze względu na wysokie ciśnienie paliwa CNG w instalacji gazowej, niezbędne jest stosowanie 

wysokociśnieniowych zbiorników dla magazynowania sprężonego gazu ziemnego. Wiąże się to 

niestety z wysoką masą całej instalacji gazowej. Niniejsze zbiorniki, najczęściej wykonane ze stali, 

znacznie podwyższają masę pojazdu. Przekłada się to na zwiększenie masy całkowitej pojazdu, a 

przez to na zmniejszenie ładowności. Problem ten dotyczy w szczególności aut dostawczych o 

dopuszczalnej masie całkowitej do 3, 5 tony. 

Parlament Europejski wyszedł naprzeciw temu wyzwaniu, związanemu z ekologicznymi napędami i 

obecnie pracuje nad zmianą Dyrektywy 96/53 o Masach i Wymiarach. Przy homologacji pojazdu, 

możliwe byłoby odjęcie od masy całkowitej pojazdu masy instalacji przeznaczonej dla paliw 

alternatywnych. W dokumencie przewidziane jest wprowadzenie preferencji dla instalacji zasilania 

gazem ziemnym (CNG i LNG), wodorem, a także energią elektryczną. 

Wniosek: Niezbędne jest wprowadzenie przez Ministerstwo Transportu regulacji, mających na celu 

preferencyjne traktowanie instalacji paliw alternatywnych w pojazdach. Masa instalacji CNG i LNG 

nie powinna być wliczana do masy całkowitej pojazdu. 

 

5. Brak regulacji w zakresie parkowania aut CNG w garażach podziemnych 

Auta zasilane CNG spotykają się z ograniczeniem dostępności do parkingów podziemnych. W tym 

przypadku dokonywana jest nadinterpretacja prawa, gdyż paliwo CNG traktuje się niezasadnie jak 
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paliwo LPG. W myśl obowiązujących przepisów prawa budowlanego, garaże podziemne muszą 

posiadać wentylację, umożliwiającą pozbycie się spalin, co pokrywa się wobec wymagań podobnych 

jak w przypadku gazu ziemnego. 

Wniosek: Pożądane jest ustalenie zasad parkowania aut zasilanych gazem w garażach podziemnych, 

z wyraźnym rozróżnieniem na auta zasilane CNG i LPG. Obecny brak doprecyzowania w tej 

dziedzinie powoduje nadinterpretację prawa i przerzucanie niepotrzebnych zakazów na paliwo CNG. 

 

Powyżej przedstawione punkty stanowią niezbędne minimum zmian, które powinny być wprowadzone 

przez właściwe organy Państwa Polskiego. Paliwa CNG i LNG zasługują na szereg innych preferencji natury 

prawnej oraz fiskalnej. W naszych postulatach przedstawiliśmy propozycje, które są powszechnie przyjętą 

praktyką w Państwach Europy Zachodniej i nie powodują znaczącego obciążenia względem budżetu 

państwa. Ponadto, w prosty sposób mogą przyczynić się do poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki 

oraz wzrostu zatrudnienia w innowacyjnym dziale transportu oraz sektora paliwowego.  

 

Zaproponowane zmiany, co ważniejsze, pozwolą na przywrócenie pozytywnego wizerunku ekologicznych 

aut zasilanych gazem ziemnym w polskiej literze prawa. Niestety, obecnie obowiązujące przepisy nie dość, 

że nie wspierają użytkowników pojazdów zasilanych metanem, nakładają na nich nieuzasadnione 

restrykcje. Taka sytuacja jest nie do przyjęcia w obliczu potrzeby popularyzacji ekologicznego i 

zrównoważonego transportu! 

 

Uprzejmie zwracamy się, zatem do Izby Gospodarczej Gazownictwa z wnioskiem o uwzględnienie 

niniejszych postulatów w czasie rozmów ze stroną rządową w zakresie popularyzacji ekologicznego paliwa, 

jakim jest gaz ziemny. 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

Bartłomiej Kamiński 
Dyrektor Zarządzający  
Portal cng.auto.pl 
isova.pl 
tel.: 790 533 121 
e-mail: b.kamiński@cng.auto.pl 
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Karol Wieczorek 
Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju cng.auto.pl 
Dział Paliwa NGV 
tel.: 883 244 021 
e-mail: k.wieczorek@cng.auto.pl 
 


