Jak rynek samochodów hybrydowych
i elektrycznych wpłynie na branżę LPG?
Jarosław Zagożdżon
Przewodniczący Koalicji Na Rzecz Autogazu od 2014 roku.
Z branżą LPG związany od 20 lat.
Właściciel Firmy AG Centrum z siedzibą w Radomiu, która
funkcjonuje na rynku samochodowych instalacji gazowych
od 1996 roku.

Koalicja Na Rzecz Autogazu –
Związek Pracodawców
• Założenia
• Cele
• Kogo zrzesza?

Czy mamy się czego bać?

„Krajowe ramy polityki formułują cele i instrumenty
wsparcia dla rozwoju rynku i infrastruktury w
odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego w
postaci CNG i LNG stosowanych w transporcie
drogowym oraz transporcie wodnym…”

Gdzie jest miejsce dla branży LPG?

Rynek LPG
Park samochodów LPG – Świat (2015)

Park samochodów LPG w Polsce w latach: 2009-2016

Samochody LPG w Polsce
ZASILANIE I ODPŁYW Z PARKU – ŚREDNI BILANS ROCZNY

Rynek aut elektrycznych
• W roku 2015 – rejestracja
1007 aut w Polsce
• Prognoza na rok 2020 –
rejestracja 76 898 aut w
Polsce
• Prognoza na rok 2025 –
ponad 1 mln aut
zarejestrowanych
elektrycznych w Polsce

POLSKA
Źródło:
http://samochodyelektryczne.org/wyni
ki_sprzedazy_aut_elektrycznych_w_eu
ropie_w_2015r_kraje_i_modele.htm

Rotacja i wiek aut, którymi jeżdżą
Polacy

Źródło:
http://wyborcza.biz/biznes/1,147752,18140732,W_Polsce_mamy_rekordowo_duzo_aut__
Ale_to_glownie_stare.html?disableRedirects=true

Zasięg aut elektrycznych a tych z LPG
• Auta elektryczne mają zasięg średnio 150km od
ładowania do ładowania.
• Auta z LPG na jednym tankowaniu mogą
przejechać średnio 400km.

Komfortem dla użytkownika jest jak największy zasięg
auta na jednym tankowaniu.

Źródło:
http://samochodyelektryczne.org/poro
wnania_zasiegow_i_osiagow_pojazdow
_elektrycznych.htm

Tankowanie – komfort dla
użytkownika na dzień dzisiejszy
Liczba stacji / punktów ładowania na rok 2015:
– stacje LPG: 5 420
– punkty ładowania: około 305

Czas tankowania/ładowania:

Źródło: http://www.computerworld.pl/news/404298/Szybkie.ladowanie.elektrycznych.samochodow.html

Przygotowanie infrastruktury dla
rynku aut elektrycznych
Koszt budowy jednego wolnego punktu ładowania (ładowanie 7-8 h) mieści się w
przedziale od ok. 16 do 70 tys. zł. Koszt budowy szybkiego punktu ładowania
(ładowanie 15min.) to już koszty oceniane od 60 do 200 tys. zł.
Szacuje się, że do 2025 roku powinno być 75 tys. punktów ładowania pojazdów
elektrycznych, aby zasilić 1 milion aut!
Stosunek budowy szybkich punktów ładowania do wolnych wynosi 5%.
3750 stacji szybkiego ładowania x 130 tys. zł. (średni koszt) = 487,5 mln zł .(średni
koszt).
71 250 wolnych stacji ładowania x 43 tys. zł. (średni koszt budowy) = ok. 3 mld zł.
(średni koszt).
Średni koszt budowy 75 tys. punktów ładowania do 2025 roku to
3,5 mld zł. !

Przygotowanie infrastruktury dla
rynku aut elektrycznych
Aby wytworzyć energię dla 75 tys.
punktów ładowania,
prawdopodobnie będą musiały
powstać nowe wysokoprężne
elektrownie a obecne będą musiały
zwiększyć swoje moce i tym samym
zwiększyć emisję CO2 do atmosfery.
Projekt przewiduje budowę punktów
ładowania w większych miastach w
Polsce. Elektrownie tych miast będą
więc zasilać punkty ładowania.
Czy każdy użytkownik będzie miał
swobodny dostęp do punktu
ładowania?

Auta elektryczne są bez emisyjne?
Faktycznie auta elektryczne są bez
emisyjne - podczas jazdy. Lecz, aby auto
jeździło, musi pobrać energię wytworzoną
w elektrowniach emitujących CO2.
Auta spalinowe emitują CO2 w trakcie
jazdy, natomiast pojazdy elektryczne tylko
w miejscu wytwarzania mocy elektrycznej,
czyli maksymalnie w 2-3
elektrociepłowniach w mieście.
Zwiększenie liczby aut hybrydowych i
elektrycznych owszem wpłynie na
zmniejszenie emisji CO2 przez pojazdy
drogowe, ale wytworzenie energii
zasilającej 1 milion aut zwiększy emisję
CO2 przez elektrownie a nie samochody.

Konwersja środków finansowych na
branżę LPG zmniejszyłaby emisję CO2
Średni koszt wybudowania 75 tys. punktów
do ładowania aut elektrycznych to 3,5 mld zł.
Koszty przeznaczone na budowę punktów
ładowania mogłyby być przeznaczone na inny
cel ekologiczny, np. w formie pakietów na
montowanie instalacji LPG dla użytkowników
aut. LPG jest takim samym paliwem
alternatywnym, jak energia elektryczna.
Spalanie LPG emituje mniej CO2 do
atmosfery.

Cechy idealnego auta z punktu
widzenia użytkownika
 ekonomiczne w zakupie i użytkowaniu
 ekologiczne – paliwa alternatywne m. in. LPG
 stosunkowo nowe
 możliwość jego zatankowania wszędzie, gdzie
jest taka konieczność

Montaż instalacji LPG w autach
hybrydowych?

http://gazeo.pl/gazeotv/testy/Toyota-Auris-Hybrid-LPG-taniotaniej-hybryda-na-gaz,test,366.html

Prognoza oddziaływania na
środowisko według planów rządu
Lp.

Zagadnienie objęte
analizami szczegółowymi

Wyniki analiz

1.

Czy polityka w zakresie infrastruktury
paliw alternatywnych przedstawiona
w „Krajowych ramach polityki
rozwoju infrastruktury paliw
alternatywnych” przyczyni się do
realizacji koncepcji zrównoważonego
rozwoju?

… Z tego też punktu widzenia przeanalizowano
proponowane działania i choć niektóre z nich mogą
oddziaływać negatywnie na środowisko, to w sumie
spełniają zarówno cele środowiskowe jak i rozwojowe. …

2.

Czy realizacja „Krajowych ram polityki
rozwoju infrastruktury paliw
alternatywnych” będzie miała wpływ
pozytywny na przyrodę i zachowanie
różnorodności biologicznej, w tym na
obszar Natury 2000?

…. Wyniki analiz wskazują, że będą one, w sumie,
pośrednio, wpływać pozytywnie na przyrodę, poprzez
zmianę paliw wykorzystywanych w transporcie na mniej
emisyjne i zmniejszenie zanieczyszczenie powietrza.
Niemniej niektóre przedsięwzięcia mogą również wpływać
negatywnie na przyrodę, …..

Prognoza oddziaływania na
środowisko według planów rządu
Lp.

Zagadnienie objęte
analizami
szczegółowymi

Wyniki analiz

3.

Czy planowane działania
przyczynią się do poprawy
stanu powietrza, co jest
problemem wielu miast
polskich?

Wszystkie działania określone w „Krajowych ramach polityki rozwoju
infrastruktury paliw alternatywnych” w zakresie zwiększenia
zastosowania gazu LNG i CNG (a LPG?) w zastępstwie tradycyjnych
paliw płynnych, będą miały pozytywny wpływ na jakość powietrza w
miastach i poza nimi….

4.

Czy proponowane działania
wpłyną na zdrowie ludzi, a
jeśli tak to w jaki sposób?

Poprawiając jakość powietrza działania proponowane w
analizowanym dokumencie wpływać będą pozytywnie na zdrowie
ludzi. Ma to szczególne znaczenie w przypadkach miast i aglomeracji,
gdzie przekroczone są standardy jakości powietrza (ustalone ze
względu na zdrowie ludzi) i gdzie znajduje się największa liczba
ludności narażonej na negatywne oddziaływania zanieczyszczonego
powietrza.

Planowane Rządowe wsparcie dla
rynku aut elektrycznych










Wyłączenie sprzedawców usług ładowania samochodów elektrycznych z obowiązku posiadania koncesji na
obrót energią elektryczną.
Zlikwidowanie ustawowego obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia taryf do zatwierdzenia w
zakresie obrotu gazem CNG i LNG.
Wprowadzenie obowiązku wykorzystywania pojazdów niskoemisyjnych przez przedsiębiorstwa realizujące
usługi publiczne.
Wprowadzenie obowiązku zapewnienia odpowiedniej mocy przyłącza dla parkingów zlokalizowanych przy
nowo wybudowanych budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Wprowadzenie możliwości korzystania przez pojazdy niskoemisyjne ze specjalnie wydzielonych pasów dla
komunikacji zbiorowej (tzw. buspasy).
Wprowadzenie ułatwień dla budowy sieci dystrybucyjnych.
Wprowadzenie stref niskoemisyjnych w miastach z możliwością wjazdu do tych stref dla pojazdów
elektrycznych.
Umożliwienie bezpłatnego parkowania na publicznych płatnych parkingach dla pojazdów elektrycznych.
Obowiązek dla instytucji publicznych udziału samochodów elektrycznych we flotach na poziomie co
najmniej 50% do 2025 roku.

Planowane Rządowe wsparcie dla
rynku aut elektrycznych













Brak akcyzy na pojazdy elektryczne.
Brak obowiązku płacenia podatku dochodowego od użytkowania aut służbowych do celów prywatnych,
jeśli firma używa pojazdów niskoemisyjnych.
Korzystniejsza amortyzacja podatkowa przy zakupie pojazdów niskoemisyjnych dla firm.
Możliwość odliczenia 100% VAT w przypadku zakupu, umowy leasingu oraz użytkowania firmowego
pojazdu samochodowego (masa do 3,5T) niskoemisyjnego bez obowiązku prowadzenia ewidencji
przebiegu pojazdów oraz regulaminu używania pojazdu firmowego.
Zerowa stawka VAT na pojazdy elektryczne – do 100tys zarejestrowanych pojazdów elektrycznych.
Zwolnienie punktów ładowania pojazdów elektrycznych (tzw. Słupków) z podatku od nieruchomości.
Wprowadzenie przy rejestracji opłaty uzależnionej od wielkości emisji szkodliwych związków, wieku i ceny
pojazdu.
Opracowanie przepisów techniczno-budowlanych dla stacji tankowania CNG lub LNG.
Zmiana przepisów technicznych dotyczących zbiorników CNG i LNG.
Zmiany przepisów dotyczących masy pojazdów na korzystniejsze dla użytkowników CNG i LNG.
Określenie norm technicznych dla punków ładowania / tankowania paliw alternatywnych, zgodnych z
normami z dyrektywy 2014/94/UE.

Stanowisko KNRA
„…Wyrażamy przekonanie, że objęcie
instrumentami rządowego wsparcia
wykorzystania paliwa LPG/CNG/LNG będzie
mieć niebagatelny wpływ na gospodarkę.
Rynek autogazu to producenci, tysiące
warsztatów, ponad 5 000 stacji tankowania
paliw – a więc dziesiątki tysięcy miejsc pracy
dla pracowników tej branży i zapewnienie
utrzymania ich rodzin. Dlatego też
marginalizowanie udziału rynku LPG w
transporcie i pominięcie wsparcia dla
producentów, dystrybutorów, zakładów
montażowych i konsumentów budzi nasze
głębokie zaniepokojenie. …”

Dziękuję za uwagę

