Strefy
niskoemisyjne
z LPG?
K

OALICJA NA RZECZ AUTOGAZU ZWIĄZEK PR ACODAWCÓW, ZRZESZAJĄCA FIRMY ZAJMUJĄCE SIĘ PRODUKCJĄ, DYSTRYBUCJĄ
OR AZ USŁUGAMI W ZAKRESIE SYSTEMÓW ZASILANIA POJAZDÓW LPG I CNG PRZEDSTAWIŁA SWOJE PROPOZYCJE ZASAD
FUNKCJONOWANIA STREF CZYSTEGO TR ANSPORTU W MIASTACH I UZUPEŁNIENIA ICH O LPG, TAK JAK ZROBIŁO TO WIELE
EUROPEJSKICH MIAST, NA DOWÓD CZEGO DOŁĄCZAMY PRZYKŁADOWE REGULACJE PRZYJĘTE PRZEZ MIASTA WŁOSKIE.

KNRA podkreśla ważną rolę powszechnie dostępnego w Polsce
LPG w zwalczaniu smogu, którego zwiększone użytkowanie
mogłoby natychmiastowo i istotnie zmniejszyć poziom smogu
w polskich miastach i zmniejszyć negatywne skutki zdrowotne
dla Polaków.
Warto przypomnieć, iż Unia Europejska uznała LPG za paliwo
ekologiczne o dużo mniejszej emisji zanieczyszczeń niż paliwa
konwencjonalne.
W polskiej ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych LPG zostało pominięte, a jako wytłumaczenie podano,
że ten segment paliwowy jest już na tyle rozwinięty, że nie wymaga wsparcia rządu.
Jednakże, niezależnie od tego, zupełnie pominięto zalety ekologiczne LPG.
Wprowadzenie regulacji umożliwiających wjazd samochodom
zasilanym LPG do Stref Czystego Transportu, spowodowałoby
wzrost jakości zdrowia i życia społeczeństwa.
Ostatnie dane dotyczące zanieczyszczenia środowiska na obszarze Polski wykazały, że ponad 10% pyłu PM10 w powietrzu
przypada na transport. W centrach dużych aglomeracji, stwierdzono, że ilość pyłu zawieszonego pochodzącego ze środków
transportu samochodowego kształtuje się w zależności od miasta od 30% w Krakowie do 63% w stolicy.
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Póki co, do stref niskoemisyjnych, nie mogą wjeżdżać samochody napędzane LPG.
W opinii Koalicji Na Rzecz Autogazu Związku Pracodawców, powinny być traktowane jednakowo wszystkie uznane paliwa alternatywne (w tym LPG) oraz źródła energii traktowane jako substytut paliw konwencjonalnych, które mogą potencjalnie przyczynić
się do poprawy ekologiczności sektora transportu.
Wszystkie te paliwa w podobnym zakresie spełniają cele związane
z szeroko rozumianą ochroną środowiska, przyczyniając się do
istotnego ograniczenia smogu oraz zmniejszenia emisji C02.
Zakazy wjazdu do centrów miast obowiązują już i są wprowadzane w wielu miastach Europy i świata, m.in. w Niemczech,
Włoszech, Hiszpanii, Francji czy Meksyku.
Dotyczą one jednak tylko wjazdów do centrów miast samochodów najbardziej zanieczyszczających środowisko – przede
wszystkich napędzanych silnikami Diesla. Zakazy te zaś nie
obowiązują pojazdów ekologicznych napędzanych zarówno gazem ziemnym CNG jak i LPG.
Jednym z przykładów jest Paryż, gdzie samochody zasilane autogazem mogą się poruszać we wszystkich strefach miasta, we
wszystkie dni, nawet po ogłoszeniu „alarmów smogowych”, czyli
podwyższonego poziomu zanieczyszczenia powietrza.
Podobna sytuacja ma miejsce również w centrum Londynu, gdzie
auta na LPG mogą wjeżdżać bez opłat.
Wskazuje to na fakt, że paliwo, jakim jest LPG jest traktowane
w wielu krajach jako przyczyniające się do poprawy jakości powietrza.

Zgadzamy się z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/94/UE z dnia 22.10.2014 roku, w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, która wskazuje, że gaz płynny (LPG),
stanowi jedno z głównych paliw alternatywnych wykazujących
potencjał w zakresie długoterminowego zastępowania ropy naftowej, również w świetle jego możliwego wykorzystania łącznie
z innymi paliwami, na przykład za pomocą systemów technologii
dwupaliwowej.
Z tego też względu, rozwój rynku LPG (a co za tym idzie również
i zmiany przepisów prawa go regulujących), powinny być wspierane przez państwo, co najmniej w takim samym zakresie jak rozwój innych paliw alternatywnych.
W marcu 2017 roku, Rada Ministrów przyjęła „Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych".
Dokument stał się kluczowy dla wsparcia rozwoju rynku i infrastruktury w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego
w postaci CNG i LNG stosowanych w transporcie drogowym.
Na jedenaście propozycji zmian, przedłożonych w ramach konsultacji społecznych przez Koalicję Na Rzecz Autogazu Związek
Pracodawców, stale otrzymywano taką samą odpowiedź, tj.
„Rynek LPG jest rynkiem rozwiniętym i nie ma potrzeby stosowania
instrumentów wsparcia”.
Stanowisko to marginalizuje LPG jako paliwo alternatywne i jest
niezrozumiałe w odniesieniu do walki ze smogiem, ochrony zdrowia społeczeństwa, jak też nakładów finansowych i wysiłków

podejmowanych przez polskich przedsiębiorców z branży w zakresie doskonalenia konstrukcji systemów napędzających pojazdy LPG.
Dlaczego warto uwzględnić w Strefach Czystego Transportu
rynek pojazdów napędzanych LPG?
• Eksploatacja samochodów napędzanych LPG zmniejsza emisję C02
o 10-12%, w porównaniu do benzyny
• LPG jest paliwem spalającym się czysto, nie emituje cząstek stałych
i sadzy, nawet w przypadku, gdy spalamy go w silnikach z wtryskiem
bezpośrednim
• Emisja tlenków azotu (NOx), jest w przypadku wykorzystania LPG
o 96% niższa w porównaniu z silnikiem wysokoprężnym i o 68 %
w przypadku silników benzynowych.
Biorąc pod uwagę powyższe dane, KNRA uważa, że zarówno
zalety LPG, jak i przyjęte na świecie podejście do niego zostaną
uwzględnione w planach zmierzających do ograniczenia smogu
wytwarzanego przez środki transportu. Zalety LPG to jego powszechna dostępność i łatwość natychmiastowego wykorzystania, co może wpłynąć na decyzje dotyczące eksploatacji pojazdów napędzanych LPG w istniejących i planowanych Strefach
Czystego Transportu.
Wszystkie te działania będą miały pozytywny wpływ na walkę
ze smogiem, w trosce o zdrowie Polaków.
cd. na str. 12 ►
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cd. ze str. 11

Przykładowe regulacje przyjęte przez miasta włoskie
uwzględniające LPG w Strefach Czystego Transportu
(najważniejsze fragmenty)
TŁUMACZENIA REGULACJI MIAST WŁOSKICH W ZAKRESIE
WŁĄCZENIA LPG DO STREF CZYSTEGO TRANSPORTU
I. URZĄD MIASTA VICENZA
COMUNE DI VICENZA SETTORE AMBIENTE, ENERGIA E TUTELA DEL
TERRITORIO – Urząd miasta Vicenza, sektor środowiska, energia
i ochrona terytorium
OGGETTO: limitazione della circolazione stradale, per la
prevenzione e riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti
nell’atmosfera urbana della Città di Vicenza nel periodo dal 1 ottobre
di ogni anno al 31 marzo dell’anno successivo – ORDINANZA.
TEMAT: zmniejszenie/ ograniczenie ruchu drogowego, zapobieganie i obniżanie poziomów stężenia zanieczyszczeń
w miejskiej atmosferze miasta Vicenza w okresie od 1 października
każdego roku do 31 marca następnego roku – rozporządzenie.
I veicoli ad alimentazione diesel, classificati Euro 3 e Euro 4, dotati
di impianti omologati che consentono il funzionamento del veicolo
con l'utilizzo, addizionale o esclusivo (es. dualfuel, bifuel, monofuel),
con carburanti alternativi quali il GPL o metano.
Pojazdy napędzane silnikiem Diesla, klasyfikowane jako Euro
3 i Euro 4, wyposażone w zatwierdzone systemy, które dają
możliwość eksploatacji pojazdów z użyciem dodatkowym
lub wyłącznym (np. podwójne paliwo, bifuel, monopaliwo)
z alternatywnymi paliwami, takimi jak LPG lub metan.
II. URZĄD MIASTA PADWA
Comune di Padova, segreteria generale, registro ordinanze – Urząd
Miasta Padwy, sekretariat generalny, rejestr rozporządzeń
OGGETTO:
circolazione
atmosferico
SINDACALE

Provvedimenti temporanei di limitazione della
stradale per il contenimento dell’inquinamento
nella stagione invernale 2018/19. ORDINANZA

TEMAT: Tymczasowe środki ograniczające ruch drogowy w celu
ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w sezonie zimowym
2018/19. Rozporządzenie audytorów.
a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/
elettrico), veicoli a doppia alimentazione benzina-gas (metano
o gpl), per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, veicoli
a gasolio convertiti a gpl o metano;
a) pojazdy wyposażone w silniki elektryczne lub hybrydowe
(silnik cieplny/ elektryczny), pojazdy działające na paliwo
dwupaliwowe benzyna-gaz (metan lub LPG), dla urządzeń
fabrycznych lub do późniejszej instalacji, pojazdy z silnikami
wysokoprężnymi przekonwertowane na LPG lub metan;
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III. URZĄD MIASTA WENECJA
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre – Departament usług dla
obywateli i firm, sektor mobilność i transport.
OGGETTO: Misure di limitazione alla circolazione veicolare per
il contenimento degli inquinanti atmosferici dal 01/10/2018 al
31/03/2019
TEMAT: Wielkość ograniczeń ruchu pojazdów w celu
zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza od 01/10/2018 do
31/03/2019 r
8 Deroghe alle limitazioni al traﬃco valide in occasione di nessuna
allerta livello VERDE:
8.1 veicoli alimentati a benzina o gasolio dotati di impianti omologati
che consentono il funzionamento del veicolo esclusivamente
a GPL o Metano, nel caso di veicolo a benziona, o a GPL (mixed
fuel) o metano (dual fuel) nel caso di veicolo a gasolio;
8.2 autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus,
taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
8.3 veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
8.4 veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno
ed utilizzati esclusivamente negli spostamenti del portatore
di handicap e veicoli per il trasporto di persone sottoposte
a terapie indispensabili e indiﬀeribili per la cura di gravi malattie
in grado di esibire relativa certiﬁcazione medica rilasciata dagli
Enti Competenti;
8.5 veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei
medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente,
muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
8. Wyjątki dla limitów/ ograniczeń
8.1 pojazdy działające na benzynie lub oleju napędowym,
wyposażone w zatwierdzone układy, które pozwalają
wyłącznie na działanie pojazdu na LPG lub metanie,
w przypadku pojazdu zasilanego benzyną lub LPG (paliwo
mieszane) lub gazem ziemnym (podwójne paliwo)
w przypadku pojazdu z silnikiem wysokoprężnym;
8.2 autobusy do użytku publicznego i autobusy turystyczne,
autobusy szkolne, taksówki i samochody z możliwością
wypożyczenia z kierowcą;
8.3 pojazdy dowożące posiłki do stołówek
8.4 pojazdy używane przez osoby niepełnosprawne posługujące
się oznaczeniem, używane wyłącznie do przemieszczania
się osób niepełnosprawnych oraz pojazdy do przewozu
osób korzystających z terapii w leczeniu ciężkich chorób,
które mogą udokumentować to zaświadczeniem lekarskim
wydanym przez właściwe organy;
8.5 pojazdy, które są wykorzystywane do zadań ratownictwa
medycznego, w tym lekarzy prowadzących działalność
zawodową i lekarzy weterynarii w pilnych wizytach
domowych, opatrzone odpowiednim znakiem wydanym
przez odpowiedni organ;
Źródło: Koalicja Na Rzecz Autogazu

