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Powojenna historia firmy 

16.07.1952r. – do Rejestru Przedsiębiorstw 

Państwowych wpisano Miejskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w 

Śremie, 

 

1973r. – utworzono powiatowe PGKiM w 

Śremie, 

 

Od 1978r. – śremski zakład w składzie 

Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych w Poznaniu, 

 

Od 1992r. – PGKiM w Śremie, 

 

Od 1996r. – PGK w Śremie Spółka jest spółką 

prawa handlowego, powstałą z przekształcenia 

przedsiębiorstwa państwowego. 



Zadania przedsiębiorstwa 

• Wywóz i unieszkodliwianie nieczystości stałych i płynnych 

• Utrzymywanie czystości i remonty dróg 

• Utrzymywanie i konserwacja zieleni miejskiej 

• Usługi składowania odpadów 

• Usługi cmentarne i pogrzebowe 

• Usługi targowiska miejskiego 

• Usługi motoryzacyjne i diagnostyczne w tym prowadzenie Okręgowej Stacji 

Kontroli Pojazdów 

• Reklama 

• Wynajem lokali 

• Sprzedaż LNG/CNG 



Historia gazu w samochodach PGK w Śremie 

2010 rok – pierwsze spotkanie dot. Możliwości zastosowania metanu jako napędu 

w samochodach komunalnych oraz budowy stacji CNG 

 



Historia gazu w samochodach PGK w Śremie 



Historia gazu w samochodach PGK w Śremie 

2011 rok 

• Przygotowanie dokumentów „Studium celowości budowy stacji CNG” i 

„Analiza opłacalności projektu” 

• Złożenie wniosku dot. Budowy stacji do programu „LIFE+” (instrument 

finansowy UE wspierający projekty z dziedziny ochrony środowiska) – 

rozpatrzony negatywnie 

2012 rok 

• Złożenie wniosku po raz drugi – rozpatrzony negatywnie 

2013 rok 

• Zakup pierwszych aut napędzanych sprężonym metanem (CNG) 

• Zakup kompresora do tankowania aut 
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Historia gazu w samochodach PGK w Śremie 

2014 rok 

• Zakup kolejnych 2 samochodów na CNG oraz jednego napędzanego 

zarówno metanem sprężonym jak i skroplonym (CNG i LNG) 

• Ogłoszenie przetargu na budowę stacji LNG/CNG oz dostawę gazu 

skroplonego 



Historia gazu w samochodach PGK w Śremie 

 

 

System selektywnej zbiórki 

odpadów z podziałem na frakcje 

makulatura, tworzywa sztuczne oraz 

szkło bezbarwne i kolorowe w 

zabudowie wielorodzinnej. 

Nowoczesny pojazd na CNG i 

kolorowe dzwony – Spółka jest 

dumna a mieszkaniec zadowolony. 



Historia gazu w samochodach PGK w Śremie 

 

 

Duma PGK Śrem, ciągnik siodłowy z naczepą o napędzie LNG/CNG do transportu odpadów 

zmieszanych oraz surowców wtórnych. Od tego pojazdu, który był przyczynkiem do budowy 

stacji tankowania CNG/LNG, Spółka rozpoczęła budowę najnowocześniejszej floty komunalnej 

w kraju. Pierwszy pojazd komunalny zarejestrowany w Polsce z tym napędem. 



Historia gazu w samochodach PGK w Śremie 

 

 



Historia gazu w samochodach PGK w Śremie 

 

 

2015 rok 
• Uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie budowy 

• 10 grudnia uroczyste otwarcie Stacji Tankowania CNG/LNG 



Historia gazu w samochodach PGK w Śremie 

 

 

2016 rok – zakup kolejnego auta 

Odbiór odpadów w pojemnikach śmieciarką dwukomorową napędzaną CNG 



 
Historia gazu w samochodach PGK w Śremie 

 2017 rok – zakup kolejnej śmieciarki 



 
Historia gazu w samochodach PGK w Śremie 

 



 
Historia gazu w samochodach PGK w Śremie 

 

2019 rok : wprowadzenie europejskiej karty tankowania 

2020 rok : 

 rozbudowa stacji tankowania CNG/LNG: 

o zwiększenie powierzchni placu manewrowego i parkingu,  

o montaż drugiej bramy wjazdowej, 

o Montaż urządzeń zwiększających wydajność stacji oraz 

poprawiających szybkość tankowania gazu CNG 

 zakup kolejnych 10 pojazdów komunalnych napędzanych metanem 



 
Historia gazu w samochodach PGK w Śremie 
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Zerowa akcyza na paliwa gazowe 

 

• 20.07.2018r. Sejm uchwalił ustawę o podatku akcyzowym, która 

wprowadza m.in. zerową stawkę akcyzy na gaz ziemny CNG i 

LNG przeznaczony do napędu silników spalinowych. 

• 08.08.2018r. Prezydent RP ją podpisał. 

• 19.09.2018r. Ustawa weszła w życie. 

• W lipcu br. nastąpi zmiana w przepisach akcyzowych w Ustawie 

o zmianie ustawy o podatku VAT. 
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Stacja tankowania gazem LNG/CNG 

Korzyści ekologiczne 

1. Mniejsza emisja zanieczyszczeń do środowiska 

• Praktyczne wyeliminowanie cząstek stałych (sadzy) 

• Brak siarki, ołowiu i benzenu w spalinach 

• Redukcja tlenków azotu (-35%) 

• Redukcja CO2 – (-15%) 

2. Cichsza praca silnika – obniżenie poziomu hałasu o 5 dB w 

porównaniu z silnikami wysokoprężnymi. Szczególne znaczenie 

w przypadku wywozów odpadów od klientów i realizacji dostaw 

nocnych 



Stacja tankowania gazem LNG/CNG 

Korzyści ekonomiczne 

1. Obniżenie kosztów zakupu paliwa od 22% do 38%.  

2. Niższe koszty eksploatacyjne pojazdów dzięki zastosowaniu 

wysokiej jakości paliwa o lepszych parametrach energetycznych 



Stacja tankowania gazem LNG/CNG 

Korzyści ekonomiczne 

1. Średni koszt jazdy i pracy 100 km dla wszystkich aut PGK z 

napędem na ON, na próbie 661 tys. km: 

 141,50 zł. 

2. Dla aut gazowych PGK na próbie 423 tys. km: 

 112,50 zł 

 



Stacja tankowania gazem LNG/CNG 

Korzyści ekonomiczne 

1. Średni koszt jazdy i pracy 100 km dla kontenerowców: 

 Renault Mascott ON - 93,30 zł 

 Iveco Daily CNG – 62,70 zł 



Stacja tankowania gazem LNG/CNG 

Korzyści ekonomiczne 

1. Średni koszt jazdy i pracy 100 km dla śmieciarek 3 osiowych: 

 Volvo ON – 292,91 zł 

 Iveco Stralis CNG/LNG– 228,70 zł 

2. Dla ciągnika siodłowego oraz zestawu kontenerowego: 

 Volvo ON – 191,97 zł 

 Iveco Stralis LNG – 160,48 zł 

Uwaga: Stralis zabiera o 18% więcej ładunku 



Stacja tankowania gazem LNG/CNG 

Korzyści ekonomiczne – kontenerowce 

Styczeń – listopad 2018 
 

Iveco Daily  Próba km Koszt tankowania w zł /100 km 
pracy 

PSE 12783 40 822 69,57  

PSE 12784 35 680  66,40 

Renault Mascot  
 

Próba km Koszt tankowania w zł /100 km 
pracy 

PSE 89KX 20 388 108,92 

PSE 37KT 15 786 102,88 



Stacja tankowania gazem LNG/CNG 

Korzyści ekonomiczne – śmieciarki 3 osiowe 

Styczeń – listopad 2018 
 

Iveco Stralis,  
Renault 

Próba km Koszt tankowania w zł /100 km 
pracy 

PSE 06UG 16 310 270,00 

PSE 30466 15 394 301,00 

Volvo 
 

Próba km Koszt tankowania w zł /100 km 
pracy 

PSE 12470 10 439 323,50 

PSE 27549 12 700 346, 00 



Stacja tankowania gazem LNG/CNG 

Korzyści ekonomiczne – zestaw kontenerowy, ciągnik siodłowy 

         + ruchoma podłoga 

Iveco Stralis Próba km Koszt tankowania w zł /100 km 
pracy 

PSE 18267 69 012 177,73 

Volvo 
 

Próba km Koszt tankowania w zł /100 km 
pracy 

PSE 06YN 8 539 196,00 

Styczeń – listopad 2018 

Ładunek Iveco Stralis 24 Mg odpadów 
Ładunek Volvo (zestaw kontenerowy) – 19,8 Mg odpadów 



Stacja tankowania gazem LNG/CNG 

Oferta rynkowa aut zasilanych LNG (2017.11)v 
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Oferta rynkowa aut zasilanych LNG (2017.11)v 
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Oferta rynkowa aut zasilanych LNG (2017.11)v 



Stacja tankowania gazem LNG/CNG 

Oferta rynkowa aut zasilanych LNG (2017.11)v 



Stacja tankowania gazem LNG/CNG 

Nagrody: 



Stacja tankowania gazem LNG/CNG 

Nagrody: 



Program Rozwoju Elektromobilności w Polsce  
na lata 2016-2025 

W skład programu wchodzą: 

 Plan Rozwoju Elektromobilności 16.03.2017r. 

 Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw 

Alternatywnych  29.03.2017r. 

 Ustawa z dnia 06.06.2018 r. o zmianie ustawy o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz  niektórych 

innych ustaw powołująca Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. 

 Ustawa z dnia 11.01.2018r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (Ustawa EPA) 



     Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z  
dnia 11 stycznia 2018r. 

 W ustawie wyznaczone są cele:  

-Samorządy i firmy które wykonujące zlecone zadania publiczne 

(oczyszczanie, odśnieżanie wywóz odpadów) muszą posiadać od 

2020* roku 10%, a od 2025 roku 30% pojazdów elektrycznych lub  

napędzanych paliwami alternatywnymi. Dla komunikacji miejskiej 

30% od 2028r. 

* W lipcu br. w Ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych zostanie wprowadzony zapis 

przesuwający termin obowiązku zapewnienia 10 % udziału pojazdów niskoemisyjnych we flocie 

użytkowanych pojazdów z 01 stycznia 2020 na 01 stycznia 2021 roku. 



     Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z  
dnia 11 stycznia 2018r. 

Ustawa przewiduje szereg korzyści dla kierowców pojazdów 

elektrycznych, m.in.: 

 zwolnienie z akcyzy na zakup osobowych pojazdów 

elektrycznych i pojazdów napędzanych wodorem (a do dnia 1 

stycznia 2021 r. również pojazdów osobowych hybrydowych, w 

których energia elektryczna jest akumulowana przez 

podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania),  

 możliwość poruszania się pojazdów elektrycznych po pasach 

drogowych dla autobusów,  

 dodatkowe miejsca parkingowe,  

 podwyższenie stawek odpisów amortyzacyjnych oraz 

zwolnienie z niektórych opłat. 



     Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z  
dnia 11 stycznia 2018r. 

Zgodnie z art. 20 Ustawy EPA  Polska Spółka Gazownictwa 

zamierza do końca 2020 roku wybudować w 36 dużych 

aglomeracjach ( pow. 100 000 mieszkańców) 38 publicznie 

dostępnych stacji gazu ziemnego ( 76 punktów tankowania CNG) 

a do końca 2019 r. dwie publicznie dostępne pilotażowe stacje 

LCNG (Koszalin, Zielona Góra) 



     Ustawa z dnia 06.06.2018 r. o zmianie ustawy o 
biokomponentach i biopaliwach ciekłych (…) 

Aby zwiększyć liczbę samochodów napędzanych  paliwami  

alternatywnymi poruszających się po naszych drogach Rząd 

przygotowuje system dopłat obniżający cenę zakupu. W tym celu 

przygotowano akty prawne  w celu uruchomienia 

Niskoemisyjnego Funduszu Transportu którego dysponentem 

będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. 



     Ustawa z dnia 06.06.2018 r. o zmianie ustawy o 
biokomponentach i biopaliwach ciekłych (…) 

Ministerstwo Energii przygotowało dwa ważne projekty 

rozporządzeń: 

 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru 

projektów do udzielania wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego 

Transportu. Projekt z 11.01.19r. 

 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania 

oraz rozliczania wsparcia ze środków Funduszu 

Niskoemisyjnego Transportu  z 06 lutego 2019r. 



Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów  

   wyboru projektów do udzielania wsparcia z Funduszu  

Wyznaczono tu 4 kryteria: 

1. Znaczenie projektu dla potrzeb rozwoju rynku 

biokomponentów, paliw i biopaliw ciekłych, (…), sprężonego i 

skroplonego  gazu ziemnego, wodoru oraz energii 

elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie. 

2. Adekwatność i trafność zaplanowanych działań i metod ich 

realizacji 

3. Ocena wysokości planowanych kosztów 

4. Zdolność organizacyjna wnioskodawcy 
 

Czyli projekty muszą być  opłacalne, gotowe technicznie. Oceniana 

będzie sytuacja finansowa, potencjał kadrowy wnioskodawcy oraz 

planowany efekt ekologiczny. 



Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków  

udzielania oraz rozliczania wsparcia ze środków Funduszu 

Rozdział 3, Paragraf 21 

 …wsparcie budowy i rozbudowy stacji CNG jest udzielane w 

formie dotacji, wynosi nie więcej niż 50% kosztów 

kwalifikujących przy czym nie może przekroczyć 750 tys. zł. na 

jedną stację. 

 …wsparcie budowy i rozbudowy stacji LNG jest udzielana w 

formie dotacji , wynosi nie więcej niż 50% kosztów 

kwalifikujących  przy czym nie może przekroczyć 1 200 tys. zł. 

na jedną stację. 

 



Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków  

udzielania oraz rozliczania wsparcia ze środków Funduszu 

Rozdział 3, Paragraf 21 
 

 ...wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury o normalnej 

mocy do ładowania pojazdów energią elektryczną 

wykorzystywaną w transporcie dla jednej stacji nie może 

przekroczyć  25 500zł. 

 ...wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury o dużej  

mocy do ładowania pojazdów energią elektryczną 

wykorzystywaną w transporcie dla jednej stacji nie może 

przekroczyć  150 tys. zł. 

 ...wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury tankowania 

wodoru  dla jednego punktu nie może przekroczyć  3 mln. zł. 

 



Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków  

udzielania oraz rozliczania wsparcia ze środków Funduszu 

Rozdział 3, Paragraf 22 
 

Podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązuje się do: 

 Zachowania trwałości infrastruktury przez co najmniej 3 lata, 

 Świadczenia ogólnodostępnych usług, 

 Zapewnienia zgodności infrastruktury z wymaganiami ustawy o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

 



Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków  

udzielania oraz rozliczania wsparcia ze środków Funduszu 

Rozdział 10, Paragraf  47 

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia zakupów nowych pojazdów . 

 W przypadku nabycia nowego  pojazdu elektrycznego 30% kosztów 

lecz  nie więcej  niż 36 000 zł. 

 W przypadku nabycia nowego pojazdu elektrycznego komunalnego 

30% lecz nie więcej niż 150 000 zł. 

 W przypadku nowego pojazdu napędzanego gazem ziemnym lub 

wodorem 30% kosztów lecz nie więcej niż 75 000 zł. na jeden pojazd 

Paragraf 49 

 Klient zapewnia trwałość i użytkowanie pojazdu objętym wsparciem 

przez 2 lata od dnia zakupu. 

 



Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków  

udzielania oraz rozliczania wsparcia ze środków Funduszu 

Rozdział 10  

PROPOZYCJA KIGO! 

Proponuje się w rozdziale 10 paragrafie  47. pkt1 . dodać ustęp 3a  w 

brzmieniu „W przypadku nabycia nowego pojazdu napędzanego gazem 

ziemnym służącego do wykonywania usług komunalnych – 30%  

kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem , o których mowa w 

paragrafie 46 przy czym nie więcej niż 250 000 zł. na jeden pojazd” 

 



Tankowanie gazem – video klip 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 

Paweł Wojna 

PGK w Śremie Sp. z o. o. 

p.wojna@pgk.srem.pl 


