
POLITYKA ENERGETYCZNA

Tom 10 � Zeszyt specjalny 2 � 2007

PL ISSN 1429-6675

Adam SZURLEJ*

Rozwój rynku CNG w Polsce na tle pañstw UE

STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono obecny stan rynku CNG w Polsce wraz ze szkicem
historycznym rozwoju tego rynku. Dokonano porównania segmentów rynku paliw: rynku
CNG i rynku LPG. W dalszej czêœci artyku³u przedstawiono wybrane informacje dotycz¹ce
rozwoju rynku CNG w krajach EU (np. w Niemczech) i œwiat . Na zakoñczenie przedstawiono
ekologiczne zalety wykorzystania gazu ziemnego do napêdu pojazdów samochodowych.

S£OWA KLUCZOWE: gaz ziemny, CNG, NGV

Wprowadzenie

Gaz ziemny jest wykorzystywany w wielu ga³êziach przemys³u chemicznego – stanowi
substrat dla licznych procesów technologicznych, znajduje szerokie zastosowanie w cie-
p³ownictwie zarówno indywidualnym jak i scentralizowanym, w wielu pañstwach œwiata
jest powszechnie wykorzystywany do wytarzania energii elektrycznej. W ostatnich latach
gaz ziemny jest tak¿e coraz czêœciej wykorzystywany jako paliwo alternatywne do napêdu
silników spalinowych w transporcie – CNG (Compressed Natural Gas – sprê¿ony gaz
ziemny). W Polsce aktualnie najbardziej popularnym paliwem alternatywnym wykorzy-
stywanym w transporcie jest gaz p³ynny – LPG (Liquified Petroleum Gas) – nasz kraj jest
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œwiatowym liderem pod wzglêdem wykorzystania tego paliwa. Jednak wysokie ceny tra-
dycyjnych paliw (benzyn i olejów napêdowych), wynikaj¹ce g³ównie z utrzymuj¹cej siê
wysokiej ceny ropy naftowej na œwiatowych rynkach, a tak¿e polityka UE zmierzaj¹ca do
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim CO2, bêd¹ stymulowaæ rozwój
rynku CNG w Polsce. Paliwa alternatywne wp³ywaj¹ na zwiêkszenie bezpieczeñstwa do-
staw energii poprzez dywersyfikacjê paliw w transporcie. Nale¿y podkreœliæ, ¿e dla za-
pewnienia rozwoju tego rynku niezbêdna jest odpowiednia polityka pañstwa w zakresie
podatków. Praktycznie tam gdzie obserwuje siê dynamiczny rozwój NGV (Natural Gas

Vehicles), jest on wspierany przez pomoc rz¹dow¹. Wsparcie rz¹dowe przejawia siê na
stosowaniu programów promocyjnych NGV, w których jest okreœlona polityka cenowa
paliwa, ulgi lub subsydia, stosuje siê te¿ inne rozwi¹zania (np. bezp³atne parkingi dla
pojazdów NGV w centrach miast).

Wed³ug szacunków Komisji Europejskiej do 2020 r. udzia³ paliw alternatywnych w tran-
sporcie drogowym powinien wzrosn¹æ do 20%.

1. Rys historyczny wykorzystania gazu jako paliwa

w transporcie

Mo¿na powiedzieæ, ¿e historia wykorzystania gazu do napêdu silników spalinowych jest
tak d³uga jak historia motoryzacji. Bowiem ju¿ w 1862 r. E. Lenoir zbudowa³ samochód
napêdzany gazem (gazem œwietlnym), który zacz¹³ testowaæ jeszcze przed pierwszymi
samochodami z silnikami benzynowymi i Diesla. W 1878 r. Nikolausa A. Otto i Eugen
Langen skonstruowali czterosuwowy silnik zasilany gazem. W XIX wieku paliwem ga-
zowym, które stosowano w silnikach pojazdów by³ gaz drzewny, koksowniczy, miejski czy
te¿ gnilny. W 1896 r. w Dessau i w 1899 r. w Jeleniej Górze-Cieplicach jeŸdzi³y tramwaje
z silnikami gazowymi. Wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa do pojazdów zapocz¹t-
kowano w latach trzydziestych ubieg³ego wieku miêdzy innymi we W³oszech i w Rosji.

W latach piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku w kraju jeŸdzi³o ponad 2000 samochodów na
gaz – g³ównie pojazdy s³u¿b technicznych (Lublin, Star). Na po³udniu kraju w latach
1949–1955 wybudowano kilka stacji sprê¿ania gazu ziemnego do napêdu pojazdów samo-
chodowych (Krosno, Rzeszów, Tarnów, Mys³owice, Gliwice, Bielsko, Kraków). Warto
dodaæ, ¿e wówczas cena 1 m3 gazu sprê¿onego wynosi³a 0,50 z³, podczas gdy 1 litr benzyny
kosztowa³ 5,00 z³. Jednak w latach siedemdziesi¹tych te relacje cenowe siê pogorszy³y
i stacje sprê¿ania gazu zosta³y zlikwidowane. Ponowne zainteresowanie gazem jako pali-
wem dla transportu pojawi³o siê w po³owie lat osiemdziesi¹tych – zakupiono trzy agregaty
sprê¿arkowe dla stacji gazowych w Krakowie, Warszawie i Przemyœlu, opracowano gazowe
wersje autobusu Ikarus, w Przemyœli przystosowano do napêdu gazowego kilkanaœcie
autobusów. Przystosowano tak¿e u¿ywane pojazdy do zasilania gazem ziemnym (¯uk,
Gaz-66, UAZ) oraz zakupiono kilka nowych pojazdów – Renault Traffic. W latach dzie-
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wiêædziesi¹tych w Krakowie jeŸdzi³o 6 autobusów przystosowanych do CNG (Rutkowski
M., Dybaœ K., 2000; Sas J., Kwaœniewski K., 2006).

2. Stan aktualny rynku CNG w Polsce

W Polsce gaz ziemny mo¿na zatankowaæ na 23 stacjach ogólnodostêpnych oraz 23
stacjach wewnêtrznych (wed³ug stanu na maj 2007 r.). Taka liczba stacji tankowania CNG
jest niewspó³miernie ma³a w porównaniu do liczby stacji LPG (powy¿ej 6000). Mo¿na
zatem wnioskowaæ, ¿e rynek CNG w kraju jest w³aœciwie na etapie pocz¹tkowego rozwoju,
natomiast rynek gazu p³ynnego jest rynkiem ju¿ ustabilizowanym. Szacuje siê, ¿e dla
uzyskania 10% udzia³u rynku paliw – dla pojazdów pasa¿erskich – niezbêdne jest zapew-
nienie mo¿liwoœci tankowania gazu na co czwartej stacji paliw. W przysz³oœci prawdo-
podobnie stacje CNG pojawi¹ siê jako uzupe³nienie oferty paliwowej na tradycyjnych
stacjach paliw. Ju¿ teraz sprzeda¿ CNG odbywa siê na niektórych stacjach paliw w Niem-
czech nale¿¹cych do PKN Orlen. Aktualnie inwestorem stacji sprê¿ania gazu CNG s¹
g³ównie spó³ki PGNiG S.A. (Apanowicz 2007; Sas, Kwaœniewski 2006).

Jak widaæ z tabeli 1 najwiêcej stacji jest zlokalizowana na obszarze dzia³alnoœci Kar-
packiej i Pomorskiej Spó³ki Obrotu Gazem. Planuje siê zwiêkszenie liczby stacji CNG
w takich miastach jak: Cieszyn, Czêstochowa, Gliwice-Zabrze, Katowice, Kielce, Lublin,
£ódŸ, Nowy S¹cz, Olsztyn, Poznañ, Sosnowiec, Szczecin, Wa³brzych, Warszawa i Za-
kopane. O dynamicznym rozwoju wykorzystania CNG na terenie dzia³ania Karpackiej
Spó³ki Obrotu Gazem œwiadczy miêdzy innymi: liczba autobusów – 65 i ponad 350
samochodów na gaz, prowadzenie akcji promocyjnej zachêcaj¹cej do zamiany paliwa na
CNG, w ramach której przyby³o oko³o 100 samochodów na gaz.

TABELA 1. Wybrane informacje na temat stacji sprê¿ania gazu w Polsce

TABLE 1. Some information about CNG fueling stations in Poland

Lp. Spó³ka PGNiG S.A. Lokalizacja stacji
Cena (bez VAT)

[z³/m3]

1. Karpacka Spó³ka Obrotu Gazem
Tarnów, Dêbica, Kraków, Mielec, Rzeszów,

Zamoœæ, Jas³o, Lublin, Przemyœl
1,4344

2. Górnoœl¹ska Spó³ka Obrotu Gazem Trzebinia, Tychy, Paw³owice 1,4778

3. Dolnoœl¹ska Spó³ka Obrotu Gazem Dzier¿oniów, Legnica, Wroc³aw, Zgorzelec 1,49

4. Wielkopolska Spó³ka Obrotu Gazem Poznañ 1,49

5. Pomorska Spó³ka Obrotu Gazem
Gdañsk, Gdynia, Bydgoszcz, Inowroc³aw,

Olsztyn, S³upsk, Elbl¹g*, Grudzi¹dz*
1,49

6. Mazowiecka Spó³ka Obrotu Gazem Radom, Warszawa 1,4802

* W fazie budowy.
�ród³o: Spó³ki Obrotu Gazem – PGNiG S.A.

571



Najwa¿niejsze argumenty przemawiaj¹ce za stosowaniem CNG w autobusach to:
� ni¿sza emisja zanieczyszczeñ do œrodowiska – jest spe³niona norma EURO 5 – obo-

wi¹zuj¹ca od 2005 r.,
� cichsza praca silnika w porównaniu do silnika na ON – nawet do 10 dB,
� porównywalna moc, czas tankowania i zasiêg w stosunku do paliw tradycyjnych,
� tañsza eksploatacja w porównaniu do ON.

Dla tych i innych zalet w wielu krajach wykorzystuje siê w komunikacji miejskiej jako
paliwo sprê¿ony gazu ziemny. Niemal we wszystkich krajach Europy je¿d¿¹ takie autobu-
sy – najwiêcej jest ich we Francji, Niemczech, we W³oszech i Hiszpanii.

Je¿eli chodzi o wady zasilania pojazdów gazem ziemnym to nale¿a³oby wymieniæ
w chwili obecnej ma³a liczbê stacji sprê¿ania gazu oraz wy¿szy koszt zakupu nowego
pojazdu na CNG. Tak¿e zasiêg pojazdów (ok. 300 km) w po³¹czeniu z aktualnie niewielk¹
sieci¹ stacji CNG, to powa¿ne bariery utrudniaj¹ce dynamiczny rozwój rynku CNG. Jed-
nak – jak wskazano powy¿ej – sieæ stacji sprê¿ania ma siê rozrastaæ.

Obecnie wiêkszoœæ czo³owych firm produkuj¹cych autobusy ma w swojej ofercie tak¿e
pojazdy dostosowane do CNG. Tak¿e krajowi producenci wytwarzaj¹ takie autobusy, np.
Jelcz M121M/4 CNG Mastero, Solaris Urbino 18 CNG.

Aktualnie w kraju jest eksploatowanych blisko 1200 pojazdów, w których paliwem jest
sprê¿ony gaz ziemny: przewa¿aj¹ samochody osobowe – 800, autobusów jest 170, 130
lekkich samochodów dostawczych, pojazdy techniczne oraz wózki wid³owe.

Gaz ziemny jest wykorzystywany jako paliwo w kilkunastu miastach kraju w ko-
munikacji miejskiej. Do miast tych nale¿y zaliczyæ miêdzy innymi: Rzeszów, Inowroc³aw,
Zamoœæ, Lublin, Mielec, Dêbica, Radom, Kraków, Przemyœl, Wroc³aw, Tarnów, Elbl¹g,
Wa³brzych. Aktualnie w Rzeszowie 32 autobusy, z taboru licz¹cego prawie 200 pojazdów,
jest na gaz ziemny. S¹ plany zakupu kolejnych oœmiu autobusów na CNG (Jelcz M121M/4)
do koñca 2007 r. Docelowo przewiduje siê dla MPK Rzeszów, ¿e 20% taboru autobusowego
bêdzie zasilane gazem ziemnym – umowa z EkoFunduszem.

Miejski Zak³ad Komunikacji (MZK) Przemyœl nale¿y do pionierów w kraju je¿eli chodzi
o wykorzystywanie CNG. Autobusy na gaz je¿d¿¹ tam ju¿ ponad 10 lat, obecnie jest ich 17.

W komunikacji miejskiej Krakowa tak¿e powraca siê do wykorzystania CNG – aktualnie
jest 5 autobusów na gaz. W planach jest powiêkszenie gazowego taboru. W Elbl¹gu 11
autobusów miejskich zasilanych jest gazem – docelowo rozwa¿a siê aby ca³y tabor auto-
busowy przestawiæ na CNG.W Zamoœciu aktualnie jest eksploatowane 11 autobusów na gaz
ziemny ale w planach jest zakup kolejnych 7.

G³ównym walorem gazu ziemnego jako paliwa dla œrodków transportu jest jego cena,
a w³aœciwie relacja cenowa gazu i tradycyjnych paliw. Jak widaæ z tabeli 2 w wiêkszoœci
pañstw gaz ziemny jest mniej lub bardziej konkurencyjny w odniesieniu do benzyny czy
oleju napêdowego (ON). Wzorcowym przyk³adem promowania CNG poprzez odpowiedni¹
cenê jest Wenezuela, gdzie cena sprê¿onego gazu ziemnego stanowi zaledwie 2% ceny
etyliny 95. Jednak œrednie europejskie ceny CNG to od 1/3 do1/2 ceny paliw tradycyjnych.

Dane zawarte w tabeli 2 pochodz¹ z prze³omu lat 2005/2006. Od tego czasu na pewno
poszczególne relacje cen paliw uleg³y zmianie. Przyk³adowo, dla kraju te aktualne ceny
(œrednie) paliw kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co (PIPP 2007), z³: benzyna bezo³owiowa 95 – 4,39,
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ON – 3,70 oraz LPG – 2,03. Dla takich cen obecna relacja CNG do benzyny, ON i LPG
kszta³towa³aby siê odpowiednio, %: 39,6 – 47,0 – 85,7. Widaæ zatem, ¿e chocia¿ relacje te
siê zmieni³y w porównaniu do danych z tabeli 2, to i tak s¹ znaczne ró¿nice w cenie,
przemawiaj¹ce za wykorzystaniem gazu ziemnego jako paliwa. Te relacje cenowe s¹
kluczowym czynnikiem kszta³tuj¹cym efektywnoœæ przystosowania pojazdów do napêdu
gazem ziemnym. Warto dodaæ, ¿e relacje pomiêdzy poszczególnymi paliwami w pañstwie,
to nie tylko odzwierciedlenie sytuacji na rynku paliw, ale tak¿e te relacje mo¿na in-
terpretowaæ jako wyznacznik prowadzonej przez pañstwo polityki energetycznej, poprzez
regulacje podatków i op³at zawartych w cenie paliwa (Sas, Kwaœniewski 2006).

Rynek autogazu (LPG) nale¿y do œcis³ej œwiatowej czo³ówki g³ównie dziêki temu, ¿e
w ostatnich latach utrzymywa³a siê korzystna dla LPG relacja ceny w odniesieniu do ben-
zyny. Dowodem na dynamikê rynku rozwoju rynku pojazdów na gaz p³ynny jest liczba sa-
mochodów na to paliwo – aktualnie oko³o 2 mln sztuk, a w 2004 r. by³o to 1,45 mln pojazdów
(POGP 2007).

W tabeli 3 przedstawiono odpowiedŸ na pytanie co zawiera w sobie cena paliw. Jak
widaæ aktualnie w kraju CNG jest paliwem, który jest najmniej obci¹¿ony podatkami.
Powsta³ projekt w Ministerstwie Finansów, aby wprowadziæ akcyzê tak¿e i na CNG (50
gr/m3). Œrodowiska zwi¹zane z rynkiem CNG oprotestowa³y ten pomys³, wskazuj¹c, ¿e
w ten sposób do bud¿etu wp³ynie oko³o 2 mln z³, co jest w skali bud¿etu ma³o znacz¹c¹
kwot¹. Natomiast dla rynku paliw wprowadzenie akcyzy mo¿e zupe³nie wyeliminowaæ
segment CNG (Rzeczpospolita, 23.07.2007 r. ).

Badania marketingowe wykaza³y, ¿e zastosowanie sprê¿onego gazu ziemnego do
napêdu pojazdów samochodowych jest szans¹ na znacz¹ce zwiêkszenie sprzeda¿y gazu na
polskim rynku. Warto dodaæ, ¿e zu¿ycie gazu ziemnego na mieszkañca w ci¹gu roku w kraju
znacznie odbiega od standardów UE (Balcewicz 2005).

573

TABELA 2. Porównanie cen CNG – benzyna – ON w wybranych krajach

TABLE 2. The comparison CNG – petrol – diesel oil prices

Lp. Kraj CNG/benzyna [%] CNG/ON [%]

1. Argentyna 47,5 50,0

2. Francja 63,9 27,3

3. Japonia 61,6 77,9

4. Niemcy 52,2 61,4

5. Polska 31,9 35,4

6. Szwecja 88,9 88,1

7. USA 72,7 64,0

8. Ukraina 37,5 37,5

�ród³o: Sas J., Kwaœniewski K., 2006



3. Wybrane informacje dotycz¹ce rynków CNG w UE i na

œwiecie

Na œwiecie jeŸdzi niemal 5 mln pojazdów napêdzanych sprê¿onych gazem ziemnym.
Najwiêcej jest ich w Argentynie i Brazylii (tab. 4). W Argentynie gaz ziemny w trans-
porcie osi¹ga oko³o 12 % udzia³ zu¿ycia oleju napêdowego. Rynek CNG rozwija siê tam
od 1983 r.

Liczebnoœæ stacji tankowania CNG w wybranych krajach UE zobrazowano na rysunku 1.

TABELA 4. Liczba pojazdów zasilanych gazem ziemnym – 2006

TABLE 4. The number of CNG vehicles

Kraj Liczba pojazdów Kraj Liczba pojazdów

Argentyna 1 447 794 Kolumbia 72 136

Brazylia 1 035 773 Ukraina 67 000

Pakistan 900 000 Egipt 62 702

Indie 222 306 Bangladesz 50 530

W³ochy 402 300 Wenezuela 44 146

Iran 150 000 Rosja 46 000

USA 146 876 Boliwia 35 810

Chiny 97 200 Niemcy 34 000

�ród³o: ENGVA 2007
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TABELA 3. Struktura cen paliw w Polsce [%]

TABLE 3. Fuels prices structure in Poland [%]

Lp. Sk³adniki ceny Benzyna ON LPG CNG

1. Koszty produkcji i dystrybucji 44,70 49,86 59,5 78

2. Op³ata paliwowa 1,81 2,43 3 –

3. VAT 18,06 18,06 20 22

4. Akcyza 35,43 29,65 17,5 –

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie PIPP 2007



We W³oszech – europejski lider w dziedzinie wykorzystania CNG – pojazdy samocho-
dowe zu¿ywaj¹ oko³o 0,5 mld m3 gazu ziemnego. Tak¿e w Niemczech trwa intensywny
rozwój rynku CNG – co widaæ na rysunku 2. Jak ukazuje przyk³ad naszego zachodniego

575

28
635

65

3

4

31

2

5 30
547

125
68

16
7

Rys. 1. Liczba stacji CNG w wybranych krajach UE
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ENGVA 2007

Fig. 1. The number of CNG fuelling stations in selected European Union countries
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s¹siada wa¿nym dla rozwoju rynku CNG – oprócz wspomnianej wczeœniej odpowiedniej
polityki fiskalnej ze strony pañstwa – jest stabilnoœæ prawa. Ustawa przewiduje, ¿e do koñca
2019 roku obowi¹zywaæ bêdzie niski podatek od CNG (Podziemski, Ba³ut 2004).

Do grona pañstw UE, w których jest ponad 1000 pojazdów na CNG nale¿y zaliczyæ oprócz
W³och i Niemiec tak¿e: Francjê, Szwecjê, Bu³gariê i Polskê. Poza UE, w Europie ponad 1000
pojazdów na CNG jest w Rosji, na Bia³orusi, Mo³dawii i Szwajcarii (ENGVA 2007).

4. Ekologiczne efekty stosowania CNG

Ekologiczne efekty stosowania gazu ziemnego jako paliwa w transporcie przedstawia
tabela 5. Wyniki przedstawione w tabeli to wyniki testów, jakie przeprowadzono dla
wybranych typów silników w zakresie mocy od 160 do 240 kW. Jak widaæ silniki zasilane
gazem ziemnym charakteryzuje najmniejsza emisja zanieczyszczeñ.

TABELA 5. Emisje zanieczyszczeñ podczas eksploatacji silników na ró¿ne paliwa

TABLE 5. The pollution emissions during of utilization of engines from different fuels

Rodzaj paliwa
NMHC*
[g/kW·h]

CH4

[g/kW·h]

CO
[g/kW·h]

NOx

[g/kW·h]
NO2

[g/kW·h]
PM

[g/kW·h]

LPG � = 1 0,0 0,0 1,8 0,1 0,0 0,009

CNG � = 1 0,0 0,2 0,4 1,6 0,4 0,014

CNG lean-burn 0,0 0,2 0,0 3,9 0,6 0,012

Diesel 0,3 0,0 2,5 5,6 0,5 0,109

Diesel + DPF** 0,0 0,0 0,0 5,6 2,6 0,005

* Non-Methane Hydrocarbons (wêglowodory bez udzia³u metanu).
** Diesel Particulate Filter (platynowy filtr cz¹stek sta³ych)

�ród³o: Ling J. van, Helder R. van, Riemersma I., 2003

Warto podkreœliæ, ¿e silniki pracuj¹ce na gazie ziemnym spe³niaj¹ aktualne normy emisji
– Euro 4 (2005 r.) oraz bardziej restrykcyjne obowi¹zuj¹ce od 2008 r. – Euro 5.

Podsumowanie

Rynek CNG w Polsce jest przyk³adem rynku rozwijaj¹cego siê – pojazdy na CNG
zaczynaj¹ zdobywaæ popularnoœæ. Niezbêdnym dla rozwoju tego rynku jest odpowiednia
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polityka fiskalna ze strony pañstwa, promowanie tego paliwa przez spó³ki PGNiG S.A. oraz
stabilnoœæ przepisów w tym zakresie. Czynniki te s¹ bardzo wa¿ne z punktu widzenia
przysz³ych inwestorów, np. miejskich przedsiêbiorstw komunikacji. Mo¿na przypuszczaæ,
œledz¹c rozwój rynku CNG w ostatnich kilkunastu miesi¹cach oraz zapowiedzi inwes-
towania w kolejne stacje CNG, ¿e rynek bêdzie siê nadal rozwijaæ. Utrzymuj¹ce siê wysokie
ceny paliw tak¿e powinny stymulowaæ rozwój rynku CNG. Ekologiczne efekty stosowania
gazu ziemnego w transporcie cechuje mniejszy, ujemny wp³yw na œrodowisko przyrodnicze.
Jest to bardzo istotne – zw³aszcza w du¿ych aglomeracjach miejskich.

Pracê sfinansowano z badañ statutowych nr 11.11.210.126 na Wydziale Paliw i Energii AGH
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Abstract

This article shows the present condition of CNG market in Poland with a draft of its historical
development. It also makes a comparison of fuel market segments: CNG market and LPG market.
Furthermore, it also shows some chosen information about CNG market development in European
Union countries (for example in Germany) and in the world. Finally, it presents the ecological
advantages of natural gas as a fuel for vehicles.
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