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13 sierpnia 2019 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy znoszącą 

podatek akcyzowy dla paliw gazowych (CNG i LNG) wykorzystywanych do 

napędu pojazdów silnikowych. 

 

Daniel Wolszczak, Dyrektor Generalny IVECO Poland - „Podpis Prezydenta pod tą 

nowelizacją to kolejny krok w kierunku rozwoju rynku pojazdów zasilanych CNG i LNG w 

Polsce. Nowelizacja wprowadzająca zerową stawkę podatku akcyzowego powinna dać 

kolejny impuls w rozwoju ekologicznego transportu drogowego wśród Polskich 

przewoźników. Cieszy nas fakt, że zmiany zachodzące w Polskim ustawodawstwie 

wspierają redukcję wpływu transportu drogowego na środowisko naturalne.” 

 

 

Warszawa, 24 września 2019 r. 

 

 

Od 14.08.2019 zaczęły obowiązywać przepisy znowelizowanej Ustawy o Podatku 

Akcyzowym wprowadzające zerową stawkę tego podatku dla paliw gazowych (CNG i 

LNG) wykorzystywanych do napędu pojazdów silnikowych. 

Utrzymujące się niskie ceny gazu ziemnego na europejskich giełdach wraz z zerową 

stawką podatku akcyzowego powodują, że pojazdy zasilane CNG/LNG stanowią 

doskonałą alternatywę dla diesla, dając zarówno wymierne korzyści ekonomiczne, jak i 

ekologiczne.  

W przypadku pojazdów Iveco Stralis NP460 koszt przejechania 100 km w Polsce wynosi 

aktualnie mniej niż  60 złotych. Dla porównania koszt przejechania 100 km pojazdem 

zasilanym Dieslem ponad 100 złotych. 

Dodatkowo pojazdy gazowe emitują o 99% mniej cząstek stałych (PM), 90% mniej 

dwutlenku azoty (NO2) oraz 95% mniej dwutlenku węgla (CO2) przy zasilaniu biometanem. 

 

Analogicznie dla pojazdu Iveco Daily Hi-Matic Natural Power (CNG) koszt przejechania 

100 km wynosi mniej niż 30 złotych dla diesla powyżej 46 złotych. 

 

Ciągnik siodłowy Stralis NP460: najbardziej zaawansowany pojazd gazowy na świecie 

Dzięki napędowi gazowemu o mocy 460 KM i momencie obrotowym 2.000 Nm  auto 

posiada analogiczną dynamikę jak pojazdy z konwencjonalnymi układami napędowymi. 

Stralis NP460 wyposażony jest we wszystkie systemy wspierające kierowcę jak jego 

odpowiedniki napędzane olejem napędowym. Posiada m.in. zintegrowany system 

wspomagania jazdy HI-CRUISE. System zawierający między innymi funkcję przewidującego 

tempomatu, który na bazie map ukształtowania terenu, masy zestawu, prędkości pojazdu 
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dobiera parametry pracy układu napędowego. W połączeniu z układem telematyki system 

monitoruje pracę kierowców i pomaga menedżerom floty w uzyskaniu znacznych 

oszczędności paliwa. 

Pojazd wyposażony jest w dwa zbiorniki LNG magazynujące łącznie ponad 390 kilogramów 

gazu. Taki zapas pozwala pokonać 1.600 kilometrów na jednym tankowaniu. Komfort 

pracy kierowcy wynika m.in. z zastosowania najnowszej 12-biegowej zautomatyzowanej 

skrzyni oraz wysokiej kabiny typu AS. Dodatkowo gazowy układ napędowy jest znacznie 

cichszy od napędów dieslowskich. 

 

Daily Hi-Matic Natural Power to pierwszy w branży lekki pojazd użytkowy napędzany 

sprężonym gazem ziemnym (CNG) z 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów. 

Parametry ekologiczne Daily Hi-Matic Natural Power są równie imponujące: silnik jest 

zgodny z normami Euro 6/D dzięki emisji cząstek stałych i NOx niższej o odpowiednio 76% i 

12% w porównaniu z silnikiem Diesla IVECO Euro VI o pojemności 3 litrów. 

Daily Hi-Matic Natural Power charakteryzuje się również doskonałą ekonomiką pod 

względem zużycia paliwa, zapewniając 2,5% oszczędności w rzeczywistych warunkach 

jazdy miejskiej w porównaniu z Daily CNG wyposażonym w manualną skrzynię biegów. 

Daily Hi-Matic Natural Power jest również niezwykle cichy w porównaniu ze swoim 

dieslowym odpowiednikiem, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla dostaw nocnych w 

obszarach miejskich. 

 

 

Przykładowa kalkulacja kosztów: 

IVECO Stralis NP460 – zużycie 23kg/100 km przy cenie kg gazu 2,6 zł daje koszt 59,80 zł netto. 

IVECO Stralis 460 Diesel  – zużycie 26L/100 km przy cenie litra ON 3,998 zł daje koszt 103,95 zł netto. 

IVECO DAILY CNG – zużycie 10,6kg/100 km przy cenie kg gazu 2,8 zł daje koszt 29,68 zł netto. 

IVECO DAILY Diesel  – zużycie 11,6L/100 km przy cenie litra ON 3,998 zł daje koszt 46,37 zł netto. 

 

 

IVECO 

 

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze 

dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na 

Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek 

szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do 

eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych. 

 

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów 

dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo wypełnia segment 

pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 

18 ton stanowią IVECO S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym, IVECO Stralis X-WAY 
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dedykowany min. do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach 

terenowych. Gamę dopełnia IVECO Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza 

drogami utwardzonymi. Pod marką IVECO Astra firma produkuje również pojazdy przeznaczone do 

eksploatacji w warunkach terenowych czy w kopalniach, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym 

oraz pojazdy specjalistyczne. 

 

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w 

siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy 

wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi 

w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie 

eksploatowany jest pojazd Iveco. 

 

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com  

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

 

Tomasz Wykrota 
Marketing Manager 
 
tomasz.wykrota@cnhind.com 
Tel. +48 22 578 43 40 

Magdalena Skorupińska 
Communication & Events Senior Specialist  
 
magdalena.skorupinska@cnhind.com 
Tel. +48 22 578 43 20 
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