
Dyskryminacja LPG – nasz wspólny problem.
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Parkingi podziemne dla LPG 
– prawo czy przywilej?



Źródło: https://czasopismo.legeartis.org/2017/05/samowolne-ustawianie-znakow-drogowych/

STAN OBECNY



Zakaz wjazdu pojazdów zasilanych LPG do 

parkingów podziemnych jest dyskryminacją 

ok 3 mln rodzin w Polsce jeżdżących 

autami zasilanymi autogazem.

STAN OBECNY



STAN POŻĄDANY

Źródło: https://m.interia.pl/magazynauto/news,nId,631747



STAN PRAWNY NA 05.10.2020

⚫ Prawo polskie nie obejmuje zakazu wjazdu pojazdów
z instalacją LPG do parkingów podziemnych.

⚫

Jeżeli więc taki zakaz w danym miejscu istnieje, wynika on z decyzji osób
zajmujących się administracją danego budynku.



Przepis zakazujący wjazdu do garaży podziemnych aut 
z instalacją LPG nie istnieje.

⚫ Wzoru znaku nie ma w rozporządzeniu Ministrów
Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z 31.7.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.



WYMAGANIA TECHNICZNE BUDYNKÓW

⚫ Nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.4.2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w § 108 ust. 1 pkt 4 mówi
o fakcie, iż:

⚫ „w garażu zamkniętym należy stosować wentylację: mechaniczną,
sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu
propan-butan, w garażach, w których dopuszcza się parkowanie
samochodów zasilanych gazem propan-butan
i w których poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu.”

⚫ Nowelizacja ta dotyczy jedynie budynków nowo projektowanych oraz istniejących,
w przypadku ich odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu
użytkowania.



WYMAGANIA TECHNICZNE BUDYNKÓW

⚫ Polskich kierowców do pewnego stopnia ratuje jednak rozporządzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

⚫ [z dn. 12 kwietnia 2002 r. oraz jego nowelizacja z dn. 12 marca 2009 r. - konkretnie zaś § 108 ust. 1
pkt 4 rozporządzenia z 2002 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 1422]

Źródło: https://opole.wyborcza.pl/opole/51,35086,23570685.html?i=3[



OBOWIĄZEK OZNACZENIA GARAŻY

⚫ Istnieje obowiązek oznaczenia garaży, które są lub nie są
dostosowane do parkowania pojazdów z instalacją LPG.

[§ 4 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.6.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów].

⚫ Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków (...)
umieszczają, przy wjazdach do garaży zamkniętych
z podłogą znajdującą się poniżej poziomu terenu, czytelną
informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu parkowania
w tych garażach samochodów zasilanych gazem płynnym

propan
-butan...



JAK WPŁYNĄĆ NA USTAWODAWCĘ?

⚫ Uświadamiająca KAMPANIA SPOŁECZNA; zakaz jako problem dla
lokatorów nowych mieszkań.

⚫ Przesłanie GŁOSU KNRA ZP do posłów.

⚫ Zwrócenie się do PARTII POLITYCZNYCH popierających ruch
społeczny.

⚫ Podjęcie próby LOBBOWANIA, by zapis znalazł się w przepisach.

⚫ Zwrócenie się do DEWELOPERÓW; promocja „solidnych”
deweloperów, którzy stosują właściwą wentylację dla aut z LPG.

⚫ LUB...



… wykorzystajmy swój głos!



OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA

⚫ Ustawa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 1999 r.
O WYKONYWANIU INICJATYWY USTAWODAWCZEJ PRZEZ OBYWATELI

⚫ http://www.sejm.gov.pl/prawo/inicjat.htm

⚫ „Grupa obywateli polskich, licząca co najmniej 100 000 osób,
mających prawo wybierania do Sejmu:

⚫ może wystąpić z inicjatywą ustawodawczą przez złożenie
podpisów pod projektem ustawy.”



⚫ Jedyną, w pełni skuteczną drogą jest uzyskanie od ustawodawcy,
obowiązku wyposażania nowo powstających budynków
w odpowiednie systemy wentylacyjne.

⚫

Tak samo jak wprowadza się teraz obowiązek dostarczenia przyłączy do
ładowania samochodów elektrycznych dla 50% miejsc parkingowych, w nowo
powstających budynkach.

⚫ Wystąpienie z OBYWATELSKĄ INICJATYWĄ 
USTAWODAWCZĄ



⚫ W Polsce jeździ około 3 milionów aut z instalacją LPG, które są
przynajmniej raz w roku serwisowane lub muszą przejść badania
techniczne w SKP.

⚫ Potrzebujemy podpisów zaledwie 3,34%
użytkowników aut z instalacją LPG

⚫ 100.000 podpisów – tak dużo i tak mało…



OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA

⚫ Przy każdym montażu / serwisie instalacji LPG oraz badaniach na
SKP, możemy poprosić użytkownika instalacji LPG o podpisanie się
pod Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą, dot. zmiany
przepisów w zakresie przystosowywania garaży podziemnych w
odpowiednie systemy wentylacyjne.



⚫ Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu
ustawy.

⚫ W naszym tym przypadku, np. Komitet na rzecz niedyskryminacji
użytkowników instalacji LPG.

⚫ Komitet tworzy grupa co najmniej 15 obywateli polskich, którzy
mają prawo wybierania do Sejmu i złożyli pisemne oświadczenie o
przystąpieniu do komitetu.

⚫ W imieniu i na rzecz komitetu występuje pełnomocnik komitetu
lub jego zastępca.

OIU Krok 1
Utworzenie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej



OIU Krok 1
Utworzenie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

⚫ Czynności i wydatki związane z:
⚫ przygotowaniem projektu ustawy;

⚫ jego rozpowszechnianiem;

⚫ kampanią informacyjną;

⚫ organizacją zbierania podpisów obywateli popierających projekt;

⚫ wykonuje komitet inicjatywy ustawodawczej.



⚫ ABY UTWORZYĆ KOMITET, POTRZEBA 1.000 PODPISÓW

Po zebraniu 1000 podpisów obywateli popierających projekt,
pełnomocnik komitetu zawiadamia Marszałka Sejmu
o utworzeniu komitetu.

⚫ Podpisy, o których mowa powyżej, stanowią część wymaganej
liczby 100 000 podpisów osób popierających projekt.

⚫ Komitet posiada osobowość prawną, którą nabywa z chwilą
przyjęcia przez Marszałka Sejmu zawiadomienia, o którym mowa
w art. 6 ust. 2.

OIU Krok 1
Utworzenie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej



⚫ Do przygotowania projektu ustawy należy
zaangażować prawników specjalizujących się
w tworzeniu ustaw.

OIU Krok 2
Projekt ustawy



⚫ W zawiadomieniu podaje się:

⚫ 1) pełną nazwę komitetu oraz dokładny adres jego siedziby;

⚫ 2) dane, o których mowa w art. 5 ust. 2;

⚫ 3) dane: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer
ewidencyjny PESEL pełnomocnika komitetu oraz jego zastępcy.

⚫ Do zawiadomienia załącza się projekt ustawy, spełniający warunki,
o których mowa w art. 4 ust. 1, wraz z załączonym wykazem 1000
podpisów obywateli popierających projekt.

OIU Krok 3
Zawiadomienie Marszałka Sejmu o utworzeniu Komitetu



⚫ Po otrzymaniu postanowienia o przyjęciu zawiadomienia oraz przyjęciu
projektu ustawy, komitet ogłasza, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim,
fakt nabycia osobowości prawnej, adres komitetu oraz miejsca
udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu.

⚫ Od dnia wniesienia projektu ustawy, o którym mowa w art. 10 ust. 1, treść
projektu nie może być zmieniona.

⚫ Dlatego tak ważne jest odpowiednie jej przygotowanie przez
kompetentnych prawników.

OIU Krok 4
Ogłoszenie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim



OIU Krok 5 
Kampania Promocyjna

⚫ Do prowadzenia kampanii promocyjnej oraz do zbierania podpisów stosuje się
odpowiednio przepisy rozdziału 12 działu I ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
[Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349)].



OIU Krok 5 
Kampania Promocyjna

⚫ W kampanię informacyjną zaangażujemy
wszystkie lokalne media i media branżowe.



⚫ Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy ustawodawczej
przez obywateli pokrywa komitet.

⚫ Komitet może organizować zbiórki publiczne środków finansowych
na cele związane z wykonywaniem inicjatywy ustawodawczej,
na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 14 marca 2014
r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1223 oraz z 2018 r. poz. 1544).

⚫

Przygotowując odpowiednie materiały promocyjne, mamy szanse na
pokrycie większej części kosztów związanych z inicjatywą ustawodawczą.

FINANSOWANIE



⚫ Na zebranie 100.000 podpisów mamy 3 miesiące (Art. 9)

⚫ W miejscu zbierania podpisów obywateli, muszą być zawarte:

⚫ karta poparcia oraz projekt ustawy do wglądu.

⚫ Obywatel popiera projekt ustawy, składając własnoręczny podpis.

⚫ Wycofanie poparcia udzielonego projektowi jest nieskuteczne.

⚫

Do zbierania podpisów i promocji projektu, przygotujemy ponad 100.000
szt. pamiątkowych długopisów z nazwą NASZEGO projektu.

OIU Krok 6 
Zbieranie podpisów (100.000 w 3 miesiące)



⚫ 1. Pełnomocnik komitetu wnosi do Marszałka Sejmu projekt ustawy
z załączonym wykazem podpisów obywateli.

⚫ 2. Marszałek Sejmu kieruje projekt ustawy do pierwszego czytania
w Sejmie i zawiadamia o tym pełnomocnika komitetu.

⚫ 3. Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu
przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od daty wniesienia projektu do
Marszałka Sejmu.

⚫ Przedstawiciel Komitetu jest uprawniony do udziału w pracach Sejmu i
Senatu na określonych zasadach.

OIU Krok 7 
Zebraliśmy 100.000 podpisów. Co dalej?



I TAK OTO WSPÓLNYM WYSIŁKIEM ...



… zmieniliśmy prawo!

BRAWO KNRA !!! 



Dziękuję za uwagę.
Tadeusz Ożarowski


