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W imieniu Polskiej Organizacji Gazu Ptynnego - Zwiqzku Pracodawc6w, zrzeszaiqcei najwiqkszych

dystrybutor6w gazu skroplonqgo (LPG) oraz producent6w sprzqtu dla tego sektora, zwracamy siq z

uprzejmq proSbq o uwzglqdnienie gazu LPG w ww. ustawie.

Wnioskujemy o:
o Uzupelnienie art. 2. - definicje
1. pkt 14 a - Pojazd napqdzany gazem ptynnym (LPG) - pojazd samochodowy w rozumieniu art,

2., pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujqcy do

napqdu gaz pfynny (LPG), w tym pochodzqcy z bio LPG.

2. pkt 25 a -Gaz ptynny (LPG)-Gaz ptynny (LPG) w rozumieniu art. 2 ust. l pkt 6 ustawy z dnia

25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakoSci paliw.

o w art. 39 ust, 1, dodai ,,pl<l4" - ,, napqdzane gazem plynnym (LPG)"

o w art.39 ust. 2 - po stowach,,gazem ziemnym" dodai,,lub gazem ptynnym (LPG)".

UZASADNIENIE

Gaz plynny LPG jest paliwe;n-a.lternatywnym w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejsl<iego i

Rady Europy 20L/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Ponadto w ustawie o

elektromobilnoSci i paliwach alternatywnych w definicjach (art.Z, pkt L1) gaz plynny (LPG) jest

uwzglqdniony obok takich paliw jak CNG i LNG. Pragniemy zauwaLy{ i2 LPG jest produl<tem

pochodzenia naturalnego (wydobycie) oraT-z przetw6rstwa ropy naftowej. Producentami tego gazu sq

w naszym l<raju: PGNiG S,A,, GK Orlen S.A. iGrupa Lotos S.A. LPG jest czysto spalajqcyni siq paliwem, a

jego u2ycie praktycznie nie generuje czEstel( statych i sadzy.

Wiele padstw UE w swoich programach rozwojowych r6wnorzgdnie traktuje oba paliwa gazowe - CNG

i LPG, a pciszczeg6lne miasta i regiony wdra2ajq systemy wsparcia dla obu tych no(nik6w jednocze6nie.

Nasz niepol<6j budzi fal<t,2e tal<ie padstwo jal< Polsl<a, nie ujmuje LPG w swoich opracowaniach

dotyczqcych przyszlo6ci rynl<u paliw alternatywnych, mimo osiqgniqtego rozwoju technologicznego

oraz du2ego stopnia innowacyjno$ci tego sektora. Uwa2amy, 2e z uwagi na swoje wtaSciwoSci

fizykochemiczne gaz LPG powinien byi tral<towany r6wnorzqdnie z CNG/LNG, jeSli chodzi o tal<ie

kwestie jak np. prace badaw czo - rozwojowe czy tez mo2liwo6ci wjazdu do stref niskoemisyjnych.



polska zaliczana jest do liderow 6wiatowych w zal<resie rozwoju autogazu (gazu piynnego LPG), a

w5r6d kraj6w UE plasuje siq na pierwsz,ym miejscu pod wzglqdem ilo6ci samochod6w osobowych z

instalacjq LpG. Jal<o kraj posiadamy w pelni rozwiniqtq i, naszym zdaniem, wystarczajqcq infrastrukturq

do obslugi tego sel<tora Paliw.

polscy producenciidystrybutorzy instalacjiautogazowych, wtym zbiornik6w samochodowych to 6cisla

Swiatowa czot6wka. Uwa2amy jednak,2e nadal istniejq szanse rozwoju tego rynku' Dla przyl<ladu:

jesteSmy pionierami w zastosowaniu mieszanki Diesel-LPG-mix, jak r6wnie2 polsl<ie firmy pracujq

nad wdrozeniem zastosowania gazu tal< LPG, jak i CNG do.ciqgnik6w rolniczych oraz prowadzEprace

udosl<onalajqce instalacje zasilania pojazdow.

Uwa2amy,2e bral< uwzglqdniania LPG w dokumencie na wiele lat zablokuje wszelkie prace badawczo -

rozwojowe ze szkodq dla l<onl<urencyjnoSci tej branzy wobec innych pafistwa, jak iinnych sektorow

gospodarki.

Nasze wnioski oznaczajq wytqcznie uwzglqdnienie LPG w przepisach o96lnych, jak 16wnie2

ewentualne wsparcie dla stref nisl<oemisyjnych, badafi, program6w edukacyjnych czy dziaiari

zwiqzanych z monitorowa niem prawidtowo5ci funl<cjonowa nia rynl<u.

Jeste(my do dyspozycji l(omisji, deklarujqc gotowo6i do przedstawienia wszelkich dalszych informacji.

Jal<o przykiad mozemy przytoczy( m.in, wyniki badari wykonanych w Instytucie Transportu

Samochodowego, gdzie po zastosowaniu mieszanl<i LPG-Diesel odnotowano zmniejszenie emisji

czqstek statych o 85% w stosunl<u do samego diesla,

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszych wniosk6w, majqc na uwadze zalety el<ologiczne tego

produl<tu, jak r6wnie2 zdajqc sobie sprawq z priorytet6w rozwoju transportu niskoemisyjnego'

W zalqczeniu przekazujemy opracowanie Swiatowej Organizacji Gazu Ptynnego pt.,,Karta korzy5ci

LPG",

Zalqcznik - j.w,
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