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Ideą zgłoszenia projektu Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 
PIMOT do Programu CEF Transport było zaspokojenie potrzeb i po-
stulaty użytkowników samochodów NGV (ang. Natural Gas Vehilce), 
brak odpowiedniej ilości stacji tankowania CNG i LNG w Polsce, roz-
wój rynku paliw sprężonego i skroplonego gazu ziemnego CNG, LNG 
w Polsce, jak również transpozycja regulacji prawnych z Dyrektywy 
DAFI (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 
22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alter-
natywnych). 

Główne założenia polskiego projektu CEF Transport w PIMOT to 
wytypowanie optymalnych lokalizacji dla budowy sieci stacji alterna-
tywnych paliw CNG i LNG wzdłuż korytarzy europejskiej sieci trans-
portowej TEN-T w Polsce, analiza prawna umożliwiająca skuteczne 
wdrożenie stosowania paliw alternatywnych w transporcie, budowa 
pilotażowej, innowacyjnej stacji CNG i LNG na terenie PIMOT a tak-
że promocja i popularyzacja wiedzy o paliwach alternatywnych CNG  
i LNG w Polsce. 

 
 
 
 
 

Program CEF Transport "Łącząc Europę" jest jednym z kluczowych 
unijnych instrumentów finansowania inwestycji infrastrukturalnych, 
który wspiera wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność, 
jak również przyczynia się do rozwoju Transeuropejskiej Sieci Trans-
portowej (TEN-T) poprzez finansowanie kluczowych projektów  
w celu modernizacji infrastruktury oraz promowania trwałych i inno-
wacyjnych rozwiązań mobilności. Transeuropejska Sieć Transportowa 
– TEN-T (ang. Trans-European Networks in Transport) jest instrumen-
tem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplemen-
tarności inwestycji infrastrukturalnych. W skład transeuropejskiej sie-
ci transportowej TEN-T wchodzą szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, 
morskie i rzeczne W działania TEN-T wpisuje się również stosowanie 
alternatywnych źródeł energii i propagowanie bezemisyjnych oraz 
niskoemisyjnych rozwiązań, które ograniczają negatywne skutki od-
działywania transportu na środowisko i zdrowie ludzi. 

Częściowe wyniki realizowanego projektu wskazują, że odpowied-
nio dobrane regulacje prawne będą sprzyjać rozwojowi infrastruktu-
ry oraz rynku paliw alternatywnych CNG i LNG. Na potrzeby projektu 
została przeprowadzona analiza prawna, w której zostały zidentyfi-
kowane zagadnienia utrudniające wykorzystywanie paliw CNG i LNG  
w polskim transporcie. Wymienić tu można m.in.: brak bezpośred-
nich dopłat do zakupu nowych pojazdów napędzanych paliwami CNG 
i LNG, brak dofinansowania do rozbudowy infrastruktury tankowania 

CNG i LNG, stosowanie innych niż cena obowiązkowych kryteriów 
przy ocenie przetargów publicznych na zakup środków transportu, 
podatek akcyzowy od paliw CNG i LNG wykorzystywanych do napę-
dzania pojazdów, brak zorganizowanych szkoleń skierowanych do 
użytkowników, dotyczących samodzielnego napełniania zbiorników 
CNG lub LNG zamontowanych w pojazdach. 

Ponieważ jednym z ograniczeń rozwoju sektora alternatywnych 
paliw metanowych w Polsce jest brak odpowiedniej ilości punktów 
tankowania sprężonego i skroplonego gazu ziemnego CNG i LNG,  
w ramach projektu opracowano studium, w którym zostało wyty-
powanych 30 potencjalnych lokalizacji stacji tankowania paliw CNG  
i LNG wzdłuż korytarzy sieci bazowej TEN-T przebiegających przez 
Polskę ( Korytarz Bałtyk -Adriatyk oraz Korytarz Morze Północne-  
Bałtyk). Ponadto, celem projektu jest budowa nowoczesnej stacji tan-
kowania sprężonego i skroplonego gazu ziemnego CNG i LNG przy uli-
cy Jagiellońskiej 55, na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. 
Niekwestionowaną zaletą stacji będzie jej modułowa konstrukcja, 
która umożliwi szybki montaż poszczególnych elementów. Główne 
procesy technologiczne związane będą z magazynowaniem i dys-
trybucją. Paliwo LNG będzie dowożone do stacji cysterną, a następ-
nie za pomocą pompy przetłaczane do specjalnie przystosowanych, 
izolowanych zbiorników.  Na stacji zatankujemy złączami NGV1 oraz 
NGV2. 

W przypadku paliwa CNG proces tankowania będzie mógł przebiegać 
dwojako: poprzez sprężanie zmagazynowanego paliwa LNG albo, po 
odpowiednim przygotowaniu, bezpośrednio z sieci dystrybucyjnej. 

Budowana stacja będzie wyposażona w dwa izolowane próżnią zbior-
niki do magazynowania paliwa LNG. Modułowa konstrukcja stacji po-
zwoli na montaż i dostosowanie instalacji oraz dostawę paliwa CNG 
niezależnie od możliwości przyłączenia gazu ziemnego do sieci dys-
trybucyjnej w danej lokalizacji.

Pilotażowa, modułowa, prefabryczna, demonstracyjna stacja tan-
kowania CNG, LNG PIMOT będzie pełniła również role badawczą,  
a także szkoleniową i edukacyjną. Stacja CNG LNG PIMOT zostanie wy-
posażona w najnowocześniejsze dostępne rozwiązania technologicz-
ne oraz zaprojektowana według zasad: Zero Emission Object (ZEO) – 
obiekt o zerowej emisji, Best Available Technology & Concepts (BATC) 
- Najlepsze dostępne technologie i koncepcje Maximum Efficiency & 
Minimum Space (ME&MS) - Maksymalna wydajność i minimalna prze-
strzeń, Remote Control & Management (RC&M) - Zdalne sterowanie 
i zarządzanie.

Projekt „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie 
stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T” jest współfinanso-
wany przez Unię Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. 
Wartość projektu wynosi 1 787 000 euro, a poziom dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej 85%. 

Zespół projektu 'Badania optymalizujące funkcjonowanie  
i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T',  

Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT
http://lcng.pimot.eu/
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