
Ministerstwo Energii  
wprowadza postulaty użytkowników NGV w Polsce

  WPROWADZONE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE ZMIANY 
     W PRZEPISACH TECHNICZNYCH:

• Zmiana przepisów technicznych dotyczących zbiorników CNG i LNG 
poprzez zmianę rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 paź�
dziernika 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicz�
nego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy  
i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych;

• Zmiany przepisów dotyczących masy pojazdów na korzystniejsze dla 
użytkowników CNG i LNG;

• �pracowanie przepisów techniczno�budowlanych dla stacji tankowa��pracowanie przepisów techniczno�budowlanych dla stacji tankowa�
nia CNG lub LNG poprzez nowe Rozporządzenie na podstawie upoważ�
nienia ustawowego z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

• �kreślenie norm technicznych dla punktów ładowania/tankowania  
paliw alternatywnych, zgodnych z normami z dyrektywy 2014/94/UE.

 ZMIANY DLA PALIW CNG / LNG W PODATKACH:

• Zastosowanie zerowej stawki akcyzy na gaz ziemny w postaci CNG wy�Zastosowanie zerowej stawki akcyzy na gaz ziemny w postaci CNG wy�
korzystywany do celów napędowych poprzez zmianę Ustawy z dnia  
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;

• Możliwość odliczenia 100% VAT w przypadku zakupu, umowy leasingu 
oraz użytkowania firmowego pojazdu samochodowego (masa do 3,5 t) 
niskoemisyjnego bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu  
pojazdów oraz regulaminu używania pojazdu firmowego;

• Możliwa korzystniejsza amortyzacja podatkowa przy zakupie pojaz�Możliwa korzystniejsza amortyzacja podatkowa przy zakupie pojaz�
dów niskoemisyjnych dla firm poprzez zmianę Ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianę usta�
wy z dnia 15 lutego o podatku dochodowym od osób prawnych;

• Brak obowiązku płacenia podatku dochodowego od użytkowania aut 
służbowych do celów prywatnych, jeśli firma używa pojazdów nisko�
emisyjnych poprzez zmianę ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych;

• �prowadzenie korzystniejszej stawki podatku tonażowego dla �zie��prowadzenie korzystniejszej stawki podatku tonażowego dla �zie�
lonych statków” poprzez zmianę Ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r.  
o podatku tonażowym;

• �prowadzenie korzystniejszej stawki opłat rejestrowych dla statków 
napędzanych paliwami alternatywnymi poprzez zmianę Rozporządze�
nia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru 
okrętowego i postępowania rejestrowego;

• �prowadzenie przy rejestracji opłaty uzależnionej od wielkość emisji 
szkodliwych związków, wieku i ceny pojazdu poprzez zmianę Ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

 ZMIANY W INSTRUMENTACH WSPARCIA 
    DLA ROZWOJU RYNKU PALIW CNG / LNG:

• �prowadzenie obowiązku wykorzystywania pojazdów niskoemi��prowadzenie obowiązku wykorzystywania pojazdów niskoemi�
syjnych przez przedsiębiorstwa realizujące usługi publiczne poprzez 
uchwalenie nowej Ustawy;

• �prowadzenie możliwości korzystania przez pojazdy niskoemisyjne  
ze specjalnie wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej (tzw. bu�
spasy) poprzez wprowadzenie nowej Ustawy;

• �prowadzenie ułatwień dla budowy sieci dystrybucyjnych poprzez 
zmianę Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo budowlane.

 ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA 
    RYNKU PALIW ALTERNATYWNYCH W TRANSPORCIE:

• �kreślenie zasad informowania konsumentów, jakimi paliwami mogą 
być tankowane poszczególne pojazdy, obowiązek udostępniania tych 
informacji w instrukcjach obsługi pojazdów silnikowych, w punktach 
tankowania /ładowania paliwa, w placówkach handlu poprzez wprowa�
dzenie nowej Ustawy;

• Ustanowienie systemu dostępu do danych dotyczących położenia  
/dostępności publicznie dostępnych punktów ładowania i tankowania 
paliw alternatywnych poprzez wprowadzenie nowej Ustawy;

• �prowadzenie przepisów z zakresu infrastruktury paliw alternatyw��prowadzenie przepisów z zakresu infrastruktury paliw alternatyw�
nych uwzględniających specyfikę sprzedaży tych paliw w portach mor�
skich i śródlądowych poprzez wprowadzenie nowej Ustawy;

• Zlikwidowanie ustawowego obowiązku przedkładania taryf do  
zatwierdzenia w zakresie obrotu gazem CNG i LNG poprzez zmianę 
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
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MINISTERST�� ENERGII 20 �RZEŚNIA 2016 R. SKIER��AŁ� D� K�NSULTACJI PUBLICZNYCH I UZG�DNIEŃ MIĘDZYRES�RT��YCH PR�JEKT 
D�KUMENTU �KRAJ��E RAMY P�LITYKI R�Z��JU INFRASTRUKTURY PALI� ALTERNATY�NYCH �RAZ Z PR�GN�ZĄ �DDZIAŁY�ANIA 

NA ŚR�D��ISK�”. ZG�DNIE Z P��YŻSZYM D�KUMENTEM MINISTER ENERGII �PR��ADZI ZMIANY, KTÓRE PRZYŚPIESZĄ R�Z�ÓJ RYNKU 
PALI� CNG I LNG � P�LSCE.
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SEAT, Aqualia  
develop alternative fuel from waste water
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