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Wykaz skrótów i definicji
Skrót

Znaczenie

JST

Jednostka Samorządu Terytorialnego

UTO

Urządzenia Transportu Osobistego
(hulajnogi, rolki, deski, także elektryczne)

OSD

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego

OSDg

Operator systemu dystrybucyjnego gazowniczego

SOR

Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju (strategia średnioterminowa
Państwa)

GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zarządca dróg krajowych
(w tym autostrad i dróg ekspresowych)

SWOT

Analiza SWOT polega na podzieleniu zebranych informacji na cztery grupy (cztery
kategorie czynników strategicznych): S (Strengths) – mocne strony, W
(Weaknesses) – słabe strony, O (Opportunities) – szanse, T (Threats) – zagrożenia

KBR

Kompleksowe Badania Ruchu

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Streszczenie
Termin elektromobilności przeważnie rozumiany jest jako „ogół zagadnień dotyczących
stosowania i użytkowania pojazdów z napędem elektrycznym”. Pojęcie to odnosi się zarówno do
aspektów

technicznych,

jak

i

eksploatacyjnych

pojazdów

elektrycznych,

technologii

oraz

infrastruktury ładowania. Pojęcie to dotyczy również kwestii gospodarczych, społecznych i
prawnych

związanych

z projektowaniem,

produkcją,

nabywaniem

i używaniem

pojazdów

elektrycznych.
Opracowanie i wdrożenie Strategii Elektromobilności ma przyczynić się do redukcji emisji
gazów cieplarnianych oraz do poprawy jakości powietrza atmosferycznego, co osiągnięte ma zostać
poprzez wzrost udziału pojazdów zeroemisyjnych w transporcie. Strategia jest zgodna ze
zobowiązaniami publicznymi przyjętymi w zakresie ochrony powietrza i środowiska naturalnego.
W dokumencie zawarto

najistotniejsze informacje dotyczące obecnego stanu infrastruktury

komunikacyjnej i komunikacji zbiorowej na obszarze Powiatu i jego bezpośredniego otoczenia.
Ponadto, przedstawiono analizę aktualnego stanu jakości powietrza w zakresie wybranych
zanieczyszczeń atmosferycznych oraz poddano ocenie popyt na transport pasażerski. Analiza
aktualnego stanu transportu oraz emisji gazów cieplarnianych na obszarze Powiatu, pozwoliła na
wyznaczenie działań zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń transportowych, jakie
mogą być rezultatem wprowadzenia zasad elektromobilności. Analizy wykonane dla potrzeb
Strategii są oparte zarówno na spodziewanych zmianach w technologii transportu, ale także
zmianach demograficznych, ekonomicznych, zagospodarowania przestrzennego oraz w metodach i
źródłach finansowania.
Zastosowane podejście do Strategii polega na założeniu, że zmiana zasilania pojazdów
służących do transportu w skali lokalnej ze spalinowego na zero- lub niskoemisyjne przynosi
korzyści w postaci zmniejszenia emisji gazów i pyłów. Skala tego zmniejszenia zależy zarówno od
liczby pojazdów, w których zastosowano nowy system napędu, ale także na zmianie w podziale
ruchu na środki transportu. Z tego powodu istotna część Strategii odnosi się do zarządzania
transportem publicznym i zwiększeniem udziału ruchu rowerowego dla przejęcia podróży
dotychczas realizowanych samochodami osobowymi. Chcąc uzyskać taki efekt, zaplanowano
działania mające na celu wzrost liczby przewozów transportem zbiorowym, rozwój sieci dróg
rowerowych oraz zwiększenie liczby stacji ładowania na terenie powiatu pruszkowskiego.
W Strategii przedstawiono przepisy prawa, dokumenty strategiczne na poziomie krajowym,
wojewódzkim i lokalnym oraz polskie akty prawne decydujące o zarządzaniu jakością powietrza.
Uwzględniając powyższe materiały oraz stan środowiska, główne problemy środowiskowe,
obowiązujące programy regionalne oraz lokalne koncepcje oraz dokumenty planistyczne, określono
w strategii cele strategiczne i szczegółowe, na lata 2019-2040. Wyznaczono także wymagany
harmonogram realizacji zadań (por. Tabela 41) oraz nakreślono sposób ich osiągnięcia wskazując
odpowiednie zadania.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Ważnym czynnikiem rozwoju elektromobilności, pozostającym w domenie ustawodawcy jest
regulacja rynku produkcji, obrotu i eksploatacji pojazdów oraz niezawodnej infrastruktury, w tym
stacji ładowania. Strategia oparta jest na założeniu, że plany zawarte w tej dziedzinie w
dokumentach

rządowych,

przy

zapobiegliwym

podejściu

do

tego

zagadnienia,

zostaną

zrealizowane.
Podstawowe, strategiczne kierunki polityki rozwoju związanej z elektromobilnością są
następujące:
1) Zacieśnienie współpracy z innymi gminami i innymi partnerami dla zintegrowania
w planowaniu i zarządzaniu rozwojem w systemie transportowym.
2) Prowadzenie aktywnej polityki transportowej zmierzającej do zwiększenia udziału
przewozów

transportem

zbiorowym

i

rowerami,

a

ograniczania

użytkowania

samochodów osobowych.
3) Szeroka popularyzacja zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym
promocja elektromobilności jako nowej gałęzi transportu w mieście.
4) Wsparcie zorganizowania systemu zasilania stacji ładowania baterii dla potrzeb
pojazdów

indywidualnych

oraz

spółek

komunalnych

(gminnych),

a

także

zrealizowanie takiego systemu dla pojazdów jednostek organizacyjnych powiatu
pruszkowskiego.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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1. Wstęp
Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest nakreślenie kierunków rozwoju elektromobilności
dla powiatu pruszkowskiego. W szczególności zostaną uwzględnione cele określone w rozdziale
trzecim Ustawy o Elektromobilności pn. Obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju
infrastruktury paliw alternatywnych. Opracowana Strategia stanowić będzie podstawę do podjęcia
spójnych i zorganizowanych działań inwestycyjnych zmierzających do osiągnięcia wymogów
stawianych jednostkom samorządu terytorialnego przez Ustawę o elektromobilności.
Niniejsze

opracowanie

pozwoli

rozwiązać

problemy

i

potrzeby

w

zakresie

polityki

transportowej:
•

przekroczenie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń na terenie powiatu i słaba
jakość powietrza,

•

możliwość koordynowania przez powiat rozwoju sieci autobusów gminnych w celu
uspójnienia

połączeń

wewnątrz

powiatu

w

celu

poprawy

komfortu

dojazdu

mieszkańców do stacji PKP, stacji WKD oraz ułatwienie dostępności do jednostek
oświatowych dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym,
•

koordynowanie z pozycji powiatu spójnego rozwoju sieci stacji ładowania pojazdów
elektrycznych,

•

upowszechnianie

wiedzy o

elektromobilności

i związanych

z

nią korzyściach

społecznych;
•

wspieranie na terenie powiatu idei i rozwiązań smart city,

•

zwiększanie świadomości w zakresie konieczności zmniejszenia emisji zanieczyszczeń
do powietrza oraz propagowanie korzyści wynikających z wykorzystania pojazdów
niskoemisyjnych,

•

stworzenie warunków dla wykorzystania elektromobilności przez mieszkańców
powiatu,

•

propagowanie i koordynacja dostosowania systemu komunikacji do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami,

•

wymiana powiatowej floty samochodów służbowych Starostwa i jednostek podległych
na samochody nisko- i zeroemisyjne.

Głównym celem dokumentu jest opracowanie spójnej polityki lokalnej, prowadzącej do
ogólnej poprawy jakości powietrza i komfortu życia w Powiecie (obniżenie emisji zanieczyszczeń do
powietrza oraz hałasu emitowanego przez pojazdy spalinowe).

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Realizacja postanowień dokumentu wiąże się z takimi działaniami (celami szczegółowymi)
jak:
•

poprawa jakości powietrza na terenie wszystkich gmin powiatu i okolic poprzez
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z transportu,

•

koordynacja

rozwoju

niskoemisyjnego

transportu

zbiorowego

i

dostosowanie

połączeń do potrzeb mieszkańców,
•

koordynacja rozwoju elektromobilności w sektorze transportu prywatnego poprzez
budowę niezbędnej infrastruktury technicznej,

•

kreowanie

wizerunku

ekologicznego,

nowoczesnego

powiatu

oraz

promocja

elektromobilności,
•

wzrost świadomości oraz wykorzystania pojazdów elektrycznych przez mieszkańców
i podmioty prywatne,

•

zapewnienie spójności działań prowadzonych na terenie powiatu wynikających
z dokumentów unijnych, krajowych i regionalnych.

Strategia

rozwoju

elektromobilności

została

opracowana,

aby

określić

narzędzia

długookresowej strategii rozwojowej powiatu, mogącej zapewnić rozwój elektromobilności. Dotyczy
to dwóch pól aktywności: transportu i ochrony środowiska. Realizacja celów i inicjatyw
przewidzianych w strategii rozwoju elektromobilności będzie w przyszłości związana pośrednio
z następującymi obszarami funkcjonowania powiatu:
•

ogólnymi zasadami planowania rozwoju,

•

finansami i gospodarką powiatu,

•

zagospodarowaniem przestrzennym,

•

organizacją i zarządzaniem transportem zbiorowym (w tym regulacją rynku
i uruchamianiem własnych lub zleconych usług przewozowych),

•

dbaniem o stan środowiska, w tym przeciwdziałaniem powstawaniu smogu,

•

specjalistycznymi zasadami wprowadzania elektromobilności jako usługi publicznej.

Źródła prawa
Zgodnie z art. 87 Konstytucji RP źródłami prawa są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane
umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego (na obszarze i w zakresie
działania organów, które je ustanowiły).
Szczegółowe

reguły

i

przepisy

Unii

Europejskiej

związane

z

mobilnością

są uwzględniane w polskim systemie prawnym przez stosowne ustawy, o czym mowa niżej. Nie
zmienia to faktu, że niektóre przepisy UE, takie jak rozporządzenia, mogą być implementowane
w polskim systemie prawnym bezpośrednio. Dotyczy to systemu organizacyjnego transportu
publicznego w ogólności oraz wdrażania zasad elektromobilności w szczególności. Podany niżej
przegląd zasad krajowych skoncentrowany jest na elektromobilności.
Z zapisów Konstytucji można wywieźć przepisy związane z elektromobilnością w ramach
szeroko rozumianej polityki zrównoważonego rozwoju (art. 5), niemniej wydźwięk tego przepisu
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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ma odniesienie raczej do ochrony środowiska (nawet ograniczonego do przyrody), niż do
rozumienia zrównoważonego rozwoju jako procesu łączącego kwestie środowiskowe, społeczne
i gospodarcze1.
Niniejsza Strategia jest opracowywana w okresie sporządzania i w trakcie rozwijania
stosownych przepisów i innych dokumentów na podstawie nowo tworzonych aktów prawa
i

dokumentów

rządowych.

Tworzone

są

zręby

przygotowywania

i

wdrażania

polityki

elektromobilności na podstawie następujących aktów prawa:
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1370/2007 z dnia 23
października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego
transportu pasażerskiego (…) (Dz.U.UE L z dnia 3 grudnia 2007 r.); rozporządzenie
reguluje zasady udzielania zamówień publicznych na usługi publicznego transportu
zbiorowego, ale także przewiduje wyjątek – prawo tzw. zlecenia wewnętrznego dla
podmiotów własnych (tzw. wewnętrznych) tych podmiotów publicznych, których
zadaniem własnym jest organizacja transportu publicznego. To rozporządzenie wiąże
Polskę bezpośrednio, lecz w polskich warunkach obowiązuje także własna regulacja,
o której niżej.
2) W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z 2011 Nr 5, poz. 13 z późn. zmianami) zawarte są zasady modelu regulacji rynku
usług przewozowych opartego na zamówieniach publicznych na usługi pomiędzy
organizatorem publicznego transportu zbiorowego, a podmiotami realizującymi tę
usługę (zwanymi operatorami); ustawa dopuszcza także zawieranie owej usługi
bezpośrednio (bez zamówienia publicznego) z podmiotem będącym w pełnej zależności
od organizatora (jego tzw. podmiotem wewnętrznym), czyli zwykle spółką komunalną –
to rozwiązanie dominuje w Polsce. Przepisy nie zawierają żadnych przesłanek, według
których organizator podejmuje decyzje co do wyboru formy zamawiania usług
przewozowych, choć takie wymogi znajdują się w rozporządzaniu unijnym, o którym
mowa wcześniej (chodzi o stawki wynagrodzenia, które mają być na podobnym
rynkowo poziomie niezależnie od formy zamówienia usług).
3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2014/94/UE w sprawie rozwoju
infrastruktury paliw alternatywnych (Dz. Urz. UE L 307 z 28.10.2014 r.), która
stanowiła część pakietu „Clean power for transport”, wprowadziła nowe instytucje
i pojęcia prawne, z których najważniejsze to: paliwa alternatywne, pojazd elektryczny,
punkt ładowania i tankowania.

1

Definicja wg ONZ: „Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi

oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb
przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi.”

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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4) Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)
– SOR, przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. SOR jest aktualizacją
średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020. Jest
obowiązującym, kluczowym dokumentem państwa polskiego w obszarze średnioi długofalowej polityki gospodarczej. Jest dokumentem wiążącym dla administracji
rządowej oraz wytyczną/informacją dla wszystkich innych podmiotów.
5) Realizacja celów SOR w zakresie Programu Rozwoju Elektromobilności stała się
podstawą do stworzenia pakietu regulacyjnego, składającego się z następujących
dokumentów:
a.

Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”, przyjętego
przez Radę Ministrów 16.03.2017 r.,

b.

Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjętych
przez Radę Ministrów 29.03.2017 r.,

c.

Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia
2018 r.; (Dz.U. 2018 poz. 317),

d.

Ustawy z 6 dnia czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r., z poz. 1356), zmieniającej ustawę
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1344 ze zmianami). Zmianą tą wprowadzone zostały przepisy
tworzące fundusz celowy nazwany Funduszem Niskoemisyjnego Transportu.

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce określa korzyści związane z upowszechnieniem
stosowania pojazdów elektrycznych w naszym kraju oraz identyfikuje potencjał gospodarczy
i przemysłowy tego obszaru. Dokument ma charakter programowy, adresowany jest do
administracji rządowej. Stanowi również informację dla pomiotów zainteresowanych tematem
z punktu widzenia wdrażania elektromobilności.
Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych implementują regulacje
europejskie dotyczące m.in. warunków budowy infrastruktury dla paliw alternatywnych w 32
polskich aglomeracjach.
Ustawy związane z elektromobilnością mają stymulować rozwój elektromobilności oraz
upowszechnić

stosowanie

innych

paliw

alternatywnych

(m.in.

LNG

i

CNG)

w

sektorze

transportowym w Polsce. Co naturalne – przewidują także związane z tym elementy regulacji
rynku.
W opracowaniu i wdrażaniu Strategii wymagane jest uwzględnienie następujących rodzajów
legislacji:
1. Ogólne zasady planowania rozwoju:
a) przepisy o prowadzeniu polityki rozwoju na wszystkich szczeblach zdecentralizowanego
systemu administracji publicznej,
2. Finanse i gospodarka:
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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a) przepisy ogólne dotyczące finansów publicznych,
b) przepisy dotyczące zasad i form działalności jednostek samorządu terytorialnego,
3. Zagospodarowanie przestrzenne:
a) przepisy ogólne dotyczące zagospodarowania przestrzennego (lokalizacja urządzeń,
rozwój infrastruktury drogowej),
4. Organizacja i zarządzanie transportem zbiorowym:
a) przepisy techniczne dotyczące wyposażenia sieci transportowej w punkty ładowania dla
pojazdów transportu zbiorowego (w opracowaniu)
b) przepisy ogólne dotyczące regulacji rynku przewozów drogowych transportem zbiorowym
(dotyczy operatorów i przewoźników działających na wolnym rynku),
c)

przepisy ogólne dotyczące regulacji rynku publicznego transportu zbiorowego (dotyczy
transportu organizowanego przez jednostki samorządu i zamawianego na rynku lub
wykonywanego bezpośrednio przez samorząd),

d) przepisy ogólne dotyczące koordynacji przewozów publicznym transportem zbiorowym
w strefach wielkomiejskich,
5. Dbanie o stan środowiska, w tym przeciwdziałanie powstawaniu smogu:
a) ogólne

przepisy

o

ochronie

środowiska

oraz

szczególne,

dotyczące

gospodarki

niskoemisyjnej,
b) rozporządzenie Ministra Środowiska dot. norm informowania i alarmowania o smogu,
c)

przepisy techniczne dotyczące dopuszczalności spalania paliw stałych.

6. Specjalistyczne zasady wprowadzania elektromobilności jako usługi publicznej:
a) przepisy dotyczące wyposażenia floty publicznego transportu zbiorowego w pojazdy
zeroemisyjne,
b) przepisy dotyczące wyposażenia w publiczne punkty ładowania pojazdów elektrycznych
•

Na podstawie Art. 61. Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1124 t.j. z póź. zm.) gminy
powyżej

100 000

dotyczącego

mieszkańców

punktów

zobowiązane

ładowania

na

są

do

terenie

opracowania

gminy

raportu

zainstalowanych

w ogólnodostępnych stacjach ładowania,
•

Natomiast na podstawie Art. 62. ww. ustawy w przypadku, gdy z Raportu
dotyczącego punktów ładowania wynika, że nie została osiągnięta minimalna
liczba punktów ładowania wskazana art. 60 ust. 1., gmina ma za zadanie
sporządzić plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania,

c)

przepisy dotyczące utylizacji zużytego sprzętu pojazdów elektrycznych (w przyszłości,
obecnie brak takich regulacji).

Jak wynika z tego przeglądu, wdrażanie polityki elektromobilności jest procesem wpisanym
w

wiele

elementów

systematycznego

zarządzania

procesu

funkcjonowaniem

zarządzania.

Równocześnie

i

rozwojem
proces

obszaru,

organizacji

co

wymaga

wprowadzania

elektromobilności jest w fazie wstępnej, podejmowane są pierwsze decyzje i wdrożenia.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Cele rozwojowe
terytorialnego

i

strategie

Na obszarze powiatu pruszkowskiego obowiązują

jednostki

samorządu

następujące dokumenty o charakterze

strategicznym, związane pośrednio z elektromobilnością:
1. Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025 – Aktualizacja 2017
2. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pruszkowskiego na lata 2017-2019
z perspektywą na lata 2020-2023
3. Plan

sieci

dróg

powiatowych

powiatu

pruszkowskiego

na

lata

2017-2030

z perspektywą na lata 2020-2023
4. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Na terenie powiatu pruszkowskiego obowiązują również dokumenty strategiczne przyjęte
przez gminy tworzące powiat, jednak nie sposób opisać założeń wynikających z każdego z nich.
Dokonano jednak przeglądu celów strategicznych pod kątem ich zgodności/rozbieżności w stosunku
do

celów

powiatu.

Stosowna

analiza

z

wnioskami

znajduje

się

w

rozdziale

2.3.2.

Szczegółowej analizie poddano „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pruszkowskiego na lata
2017-2019”. Zdefiniowano w nim główne kierunki działań interwencyjnych. Z elektromobilnością
mają związek następujące z nich:
1. Ochrona klimatu i jakości powietrza
2. Zagrożenie hałasem
3. Edukacja ekologiczna
W ramach zdefiniowanych kierunków interwencji określono również szczegółowe zadania,
mające służyć poprawie sytuacji w opisanych wyżej obszarach. Poniżej zaprezentowano te mające
bezpośredni związek ze Strategią rozwoju elektromobilności:
a) Rozwój komunikacji publicznej w oparciu o nowoczesny niskoemisyjny tabor
autobusowy

oraz

stworzenie

(tramwaj/autobus/pociąg)

zintegrowanego

mającego

na

systemu

celu

komunikacji

przesiadkę

miejskiej

z

indywidualnych

oraz

mechanizmów

samochodów na rzecz transportu zbiorowego,
b) Wdrażanie

Inteligentnych

Systemów

Zarządzania

Ruchem

wspomagających zarządzanie ruchem i transportem, jak punkty przesiadkowe, plany
centrów logistycznych na obrzeżach miast, BUSpasy, poprawa oznakowania dróg,
strefy ograniczonego ruchu pojazdów,
c)

Wspieranie rozwoju transportu rowerowego oraz wdrażanie rozwiązań na rzecz jego
integracji

z

miejskimi

systemami

transportowymi

m.in.

poprzez

rozwój

i modernizację infrastruktury oraz zmiany organizacji ruchu.
Działania przewidziane w Strategii są spójne z założeniami wymienionych dokumentów.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Charakterystyka jednostki samorządu terytorialnego
Powiat Pruszkowski zlokalizowany jest w zachodniej części WOM – Warszawskiego Obszaru
Metropolitalnego, czyli obszaru zespołu Miasta Stołecznego Warszawa i okolicznych gmin
powiązanych ze sobą więzami przestrzennymi i funkcjonalnymi.
Powiat pruszkowski od północno-wschodniej strony graniczy z miastem Warszawą, od
północy z Powiatem Zachodnim Warszawskim, od zachodu z powiatem grodziskim, od południa
i południowego wschodu z powiatem piaseczyńskim.

Rysunek 1 Lokalizacja powiatu pruszkowskiego na tle kraju oraz województwa

Źródło: Plan sieci dróg powiatowych powiatu pruszkowskiego na lata 2017 - 2030

Powiat zajmuje powierzchnię zaledwie 246,3 km2. W skład powiatu wchodzi 6 gmin:
•

3 wiejskie – Michałowice, Nadarzyn i Raszyn,

•

1 miejsko – wiejska – Brwinów,

•

2 miejskie – Piastów i Pruszków.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Rysunek 2 Powiat pruszkowski wraz z wchodzącymi w jego skład gminami

Źródło: Raport o stanie powiatu pruszkowskiego za 2018 rok

Demograficznie powiat pruszkowski ma tendencję rozwojową – liczba mieszkańców z roku
na rok jest coraz wyższa, a wg danych GUS – w 2018 r. osiągnęła wartość ponad 164 tys.
Wykres 1 Liczba mieszkańców powiatu pruszkowskiego
170 000
165 000
160 000
155 000
150 000
145 000

140 000
135 000
130 000
125 000
120 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS

Teren powiatu jest obszarem o niskim poziomie zalesienia. Największe kompleksy leśne
zlokalizowane na jego terenie to: Lasy Młochowskie, Lasy Chojnowskie oraz Lasy Sękocińskie.
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Na omawianym obszarze znajdują się również trzy rezerwaty:
•

Młochowski Grąd (Gmina Nadarzyn),

•

Młochowski Łęg (Gmina Nadarzyn),

•

Stawy Raszyńskie (Gmina Raszyn).

Ponadto w niedalekiej odległości od granic powiatu znajduje się Kampinoski Park Narodowy.
Na terenie powiatu znajdują się również liczne obszary chronionego krajobrazu. Są to m.in.: Park
Anielin, Park Sokoła, tereny leśne i parkowe Szpitala Specjalistycznego w Tworkach. Powiatowy
portal mapowy umożliwia podgląd terenów chronionych po wybraniu odpowiedniej warstwy
(„Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska”)2.

Wnioski
wynikające
z
charakterystyki
jednostki
samorządu terytorialnego dla kierunków rozwoju
elektromobilności
Sytuacja ustrojowa powiatu w polskim systemie prawnym jest specyficzna o tyle, że powiat
nie prowadzi kompleksowej działalności, obejmującej całość zagadnień, jakie mają wpływ na
funkcjonowanie i rozwój. Powiat jest lokalną jednostką samorządową, dedykowaną do zadań
publicznych, jakie są nieracjonalne w skali gminy, a przy tym mają typowo lokalny charakter. To
oznacza, że zadania o podobnym charakterze (np. pełnienie funkcji zarządcy dróg powiatowych)
mogą być prowadzone we współpracy z analogicznym zadaniem dla gmin (zarządzanie drogami
lokalnymi), stwarzając warunki dla operacji o charakterze sieciowym. Podobnie jest z pełnieniem
funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego.
Dodając do tego powiązania funkcjonalne i inicjatywy gmin powiatu w tworzeniu powiązań
metropolitalnych w rozwiązywaniu problemów transportowych, powiat pełni specyficzną rolę
inicjatora,

niekiedy

koordynatora

i

ośrodka

współdziałania

dla

rozwiązywania

wspólnych

problemów. Z braku podstawy formalnej dla tych działań tworzone są porozumienia dobrowolne dla
realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
Dla kwestii związanych z elektromobilnością założono, że taki model będzie korzystną
platformą

zarówno

dla

wypracowania

kierunków

strategicznych,

jak

i

mechanizmów

instytucjonalnych programu i programowania zadań strategicznych i działań wdrożeniowych.
Elektromobilność

jest

rozwijającym

się

trendem

w

zakresie

technologii

pojazdów

mechanicznych i ich napędów oraz w konsekwencji – organizacji funkcjonowania systemów
osadniczych. W przypadku powiatu i gmin oznacza to nowe możliwości rozwiązywania niektórych
elementów lokalnego systemu transportu przez zastępowanie środków transportu o napędzie
spalinowym przez inne, w szczególności o napędzie elektrycznym.
Z punktu widzenia zadań własnych powiatu oznacza to, że w obsłudze transportowej nie
zajdą zmiany o charakterze funkcjonalnym, ale nastąpić może poprawa jakości usług (mniej

2

https://pruszkowski.e-mapa.net
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hałaśliwy tabor, wyższy komfort jazdy dla pasażerów) oraz – co najważniejsze – zmniejszenie
emisji szkodliwych gazów i pyłów w lokalnym układzie powiatu.
Dodatkowo możliwe jest wprowadzenie nowych środków lokomocji, tzw. „osobistych”
(elektryczne

rowery,

hulajnogi

i

pokrewne),

co

pozwala

na

zmniejszanie

zatłoczenia

samochodowego.
Uzyskanie
i

zmniejszeniu

efektu
ruchu

poprawy
samochodów

jakości

powietrza

spalinowych

dzięki

możliwe

rozwojowi

będzie

pod

elektromobilności
warunkiem

w proporcjach źródeł energii elektrycznej przez zmniejszanie produkcji prądu w

zmian
blokach

węglowych. Wyniki analiz kosztów i korzyści wskazują, że przy obecnych uwarunkowaniach
energetyki zawodowej i przy zahamowaniu rozwoju OZE emisje CO2 nie zmaleją; dopiero znaczące
zwiększenie roli OZE w produkcji energii elektrycznej może ten stan poprawić.
Ważną okolicznością rozwoju elektromobilności, pozostającą w domenie ustawodawcy, jest
regulacja rynku produkcji, obrotu i eksploatacji pojazdów oraz niezbędnej infrastruktury, w tym
ładowania. Strategia opiera się na założeniu, że plany zawarte w tej dziedzinie, w dokumentach
rządowych, przy ostrożnościowym podejściu do tego zagadnienia, zostaną zrealizowane. Szczegóły
na ten temat podano w dalszej części raportu.
Położenie powiatu pruszkowskiego w bezpośredniej bliskości Warszawy sprzyja jego
dynamicznemu rozwojowi. Warunkuje ono również specyfikę przejazdów, która w dużej mierze
koncentruje się na codziennej migracji z i do Warszawy, która jest miejscem pracy dla wielu
mieszkańców powiatu. Z punktu widzenia skutecznego wdrożenia założeń niniejszej strategii
konieczne jest określenie roli powiatu w zakresie wsparcia jej realizacji.
Zasady współdziałania między usługami użyteczności publicznej świadczonych w ramach
działań powiatu i gmin, a także usługami komercyjnymi przewiduje się w trybie konsultacji
i uzgodnień, w tym poprzez stosowne umowy. Dopuszczalne jest również tworzenie związków
powiatowo - gminnych. Stan prawny nie przewiduje innych form współpracy regulowanych
przepisami. Zarządzenie usługami w formach nie przewidzianych w przepisach, a dopuszczalnych
prawem ogólnym, może być przejęte na przykład przez powołaną (np. w formie jednostki
budżetowej) – jednostkę lub przez upoważnienie wydane dla jednego z uczestników porozumienia).
Przewiduje się następujący zakres działania takiego podmiotu:
•

badanie stanu i potrzeb transportowych mieszkańców powiatu oraz zachowań
komunikacyjnych, preferencji i ocen w zakresie transportu zbiorowego,

•

badanie i monitorowanie rynku przewoźników i rynku usług pod kątem zaspokajania
potrzeb mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego i wnioskowanie o nowe
rozwiązania organizacyjne i finansowe dla poprawy warunków świadczenia usług,

•

planowanie sieci transportu zbiorowego,

•

publikacja informacji pasażerskiej, w tym o rozkładach jazdy, także innych
organizatorów (w ramach porozumień o których mowa niżej),

•

prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne na usługi użyteczności publicznej
w zakresie transportu zbiorowego,
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•

zawieranie i nadzór nad realizacją umów z operatorami publicznego transportu
zbiorowego,

•

współpraca z organizatorami transportu zbiorowego w gminach oraz na stykach
z sąsiednimi powiatami, w tym – stworzenie systemu konsultacji i innych form
współdziałania na rzecz koordynacji usług użyteczności publicznej i komercyjnej
(powołanie Zespołu koordynacyjnego),

•

pełnienie w imieniu starosty funkcji regulatora rynku na prowadzenie usług
regularnego (komercyjnego) transportu osób.

Wspomniana jednostka nie może mieć uprawnień do narzucania komercyjnym przewoźnikom
przebiegu tras i innych parametrów świadczonych przez nich usług, lecz będzie zobowiązana do
takiego planowania usług użyteczności publicznej, aby była opłacalna koordynacja działań
organizatorów i przewoźników dla optymalnej obsługi pasażerów.
Warto zauważyć, że drogowe pojazdy elektryczne nie powodują zmniejszenia się zjawisk
zatłoczenia w ruchu ulicznym. Tu szansą są elektryczne rowery czy pojazdy użytku osobistego
(hulajnogi, deski, itp.), ponieważ ich przewaga nad tradycyjnymi pojazdami tego typu polega na
łatwości pokonywania większych odległości i wzniesień. Należy spodziewać się, że takie pojazdy
zwiększą udział ruchu typu rowerowego, a zmniejszą ruch samochodowy.
Władze powiatu mają świadomość potrzeby budowy systemów takich jak: P&R (Park&Ride),
K&R (Kiss&Ride), B&R (Bike&Ride) w najbliższych latach, czego potwierdzeniem są zapisy
Programu

Ochrony

Środowiska

dla

powiatu

pruszkowskiego

na

lata

2017-2019

z perspektywą na lata 2020-2023. Inwestycje w wymianę/modernizację taboru komunikacji
publicznej na nisko- i zeroemisyjny, integrację różnych środków komunikacji oraz wsparcie
transportu rowerowego doskonale wpisują się w założenia Strategii rozwoju elektromobilności.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

20 | 184

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla powiatu pruszkowskiego na lata 2019-2040
wersja końcowa

2.
Screening dokumentów strategicznych
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Dokumenty krajowe
Przegląd zawiera informacje, w jaki sposób należy prowadzić procedury wdrażania zasad
elektromobilności i w jakim stopniu powiaty zainteresowane rozwojem elektromobilności mogą
oczekiwać

wsparcia

ustawodawcy

oraz

w

jakich

kierunkach

idą

działania

z zakresu rozwoju technologii pojazdów elektrycznych i dostosowania do nich infrastruktury
transportowej (w tym ładowania).

2.1.1. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych jest pierwszym aktem prawnym
zawierającym zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych, a także
rozwoju sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych i funkcjonowania usług ładowania. Celem
przygotowanej przez Ministerstwo Energii ustawy jest stymulowanie rozwoju elektromobilności
i stosowania paliw alternatywnych w transporcie.
Analiza kosztów i korzyści wynika z części ustawy odnoszącej się do transportu publicznego.
Podmioty odpowiedzialne za transport publiczny na terenie jednostek samorządu terytorialnego
(JST) zawierających ponad 50 tys. mieszkańców mają obowiązek wprowadzenia do swojej floty
zeroemisyjnego taboru autobusowego. Udział takich pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów
powinien wynosić:
•

5% od 01.01.2021 r.,

•

10% od 01.01.2023 r.,

•

20% od 01.01.2025 r.,

•

30% od 01.01.2028 r.
Dodatkowo, podmioty odpowiedzialne za transport publiczny na terenie JST objętych ustawą,

mają obowiązek sporządzenia co trzy lata analizy kosztów i korzyści prowadzenia działań
związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych lub innych środków transportu, których
praca nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Instytucje te są również zobowiązane do przekazania
co roku ministrowi do spraw energii informacji o liczbie i udziale procentowym pojazdów
elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów.
Zgodnie

z

przepisami

ustawy

udział

pojazdów

elektrycznych

we

flocie

pojazdów

użytkowanych przez naczelne i centralne organy administracji państwowej (w tym podmioty
zewnętrzne zapewniające obsługę organu w zakresie transportu) powinien zawierać:
•

10% liczby użytkowanych pojazdów w zakresie transportu osób od 01.01.2020 r.;

•

20% liczby użytkowanych pojazdów w zakresie transportu osób od 01.01.2023 r.;

•

50% liczby użytkowanych pojazdów w zakresie transportu osób od 01.01.2025 r.
Wyjątek stanowią instytucje takie jak: MSZ, SW, KGP, ITD, ABW, KGPSP, AW, KAS, CBA,

SWW, SKW, GDDKiA, Służba Ochrony Państwa.
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Udział pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów użytkowanych przez wskazane JST
w łącznej liczbie pojazdów, a także udział pojazdów elektrycznych i napędzanych CNG lub LNG we
flocie pojazdów użytkowanych przez wykonawców określonych zadań publicznych (MPO, Policja,
Pogotowie Ratunkowe itp.) powinien wynosić:
•

10% od 01.01.2020 r.,

•

30% od 01.01.2025 r.
Ustawa określa m.in. zasady budowy sieci infrastruktury dla dystrybucji paliw alternatywnych

tak,

aby

ułatwić

jej

powstawanie.

Rozbudowa

tej

sieci

przyczyni

się

do

swobodnego

przemieszczania się na terenie kraju samochodów o napędzie opartym na paliwach alternatywnych.
W ustawie wskazano zasady funkcjonowania tej infrastruktury oraz podmioty odpowiedzialne za
budowę i zarządzanie stacjami ładowania i stacjami gazu ziemnego.
Zgodnie z przepisami ustawy minimalna liczba punktów ładowania zainstalowanych do
31 grudnia 2020 r. w ogólnodostępnych stacjach ładowania, zlokalizowanych w gminach powinna
wynosić:
•

1000 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 1 000 000, w których zostało
zarejestrowanych co najmniej 600 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców
przypada co najmniej 700 pojazdów samochodowych;

•

210 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 300 000, w których zostało
zarejestrowanych co najmniej 200 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców
przypada co najmniej 500 pojazdów samochodowych;

•

100 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 150 000, w których zostało
zarejestrowanych co najmniej 95 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców
przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych;

•

60

–

w gminach

o liczbie

mieszkańców

wyższej

niż

100

000,

w których

zostało

zarejestrowanych co najmniej 60 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców
przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych.
Ponadto

minimalna

liczba

punktów

tankowania

sprężonego

gazu

ziemnego

(CNG)

zlokalizowanych w gminach do dnia 31 grudnia 2020 r. powinna wynosić co najmniej:
•

6 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 1 000 000, w których zostało
zarejestrowanych co najmniej 60 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców
przypada co najmniej 700 pojazdów samochodowych;

•

2

–

w gminach

o liczbie

mieszkańców

wyższej

niż

100

000,

w których

zostało

zarejestrowanych co najmniej 60 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców
przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych.
Regulacja zakłada również możliwość powstawania w miastach stref czystego transportu, po
których będą mogły poruszać się pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi – energią
elektryczną, gazem ziemnym lub wodorem. Jednocześnie Ustawa o elektromobilności i paliwach
alternatywnych przewiduje szereg korzyści dla użytkowników pojazdów elektrycznych. Są to m.in.
zwolnienie z akcyzy przy zakupie samochodu elektrycznego (co ma spowodować obniżenie ceny
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pojazdu), korzystniejsza stawka amortyzacji, możliwość poruszania się po buspasach, darmowy
postój w strefach płatnego parkowania.
Ustawa reguluje drugi etap wdrażania przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
do polskiego porządku prawnego. Przyjęcie ustawy stanowiło kluczowy element rozwoju rynku
paliw alternatywnych w Polsce.

2.1.2. Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych to dokument kluczowy dla
wsparcia rozwoju rynku i infrastruktury w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego
w postaci CNG i LNG stosowanych w transporcie drogowym oraz transporcie wodnym. Należy
podkreślić, że przewidziano wsparcie dla gazu ziemnego (LNG, CNG), natomiast nie uwzględniono
wsparcia dla gazu LPG. Ramy te zawierają m. in.:
•

ocenę aktualnego stanu i możliwości przyszłego rozwoju rynku w odniesieniu do paliw
alternatywnych w sektorze transportu,

•

krajowe cele ogólne i szczegółowe dotyczące rozbudowy infrastruktury do ładowania
pojazdów elektrycznych i do tankowania gazu ziemnego w postaci CNG i LNG oraz rynku
pojazdów napędzanych tymi paliwami,

•

instrumenty wspierające osiągnięcie ww. celów oraz niezbędne do wdrożenia Planu
Rozwoju Elektromobilności,

•

listę

aglomeracji

powstać publicznie

miejskich
dostępne

i obszarów
punkty

gęsto

ładowania

zaludnionych,
pojazdów

w których

elektrycznych

mają
i punkty

tankowania CNG.
Zgodnie z zapisami Krajowych ram polityki w roku 2020 w 32 wybranych aglomeracjach ma
być rozmieszczonych ok. 6 tys. punktów o normalnej mocy ładowania oraz 400 punktów o dużej
mocy

ładowania,

elektrycznych.

które

będą

wykorzystywane

przez

przynajmniej

50

tys.

pojazdów

Jednocześnie w wybranych aglomeracjach ma powstać 70 punktów tankowania

sprężonego gazu ziemnego (CNG) dla szacowanej liczby 3 tys. pojazdów napędzanych tym
paliwem.
Natomiast do roku 2025 zostaną wybudowane 32 ogólnodostępne punkty tankowania
sprężonego gazu ziemnego (CNG) i 14 punktów tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG)
wzdłuż drogowej sieci bazowej TEN-T oraz instalacje do bunkrowania statków ze skroplonym
gazem ziemnym LNG w portach: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście. Realizacja celów
Krajowych ram polityki pozwoli na rozwój innowacyjnego i ekologicznego transportu na terenie
Polski, a sam program jest spójny z „Planem rozwoju elektromobilności”.3

3

https://www.gov.pl/energia/rzad-przyjal-krajowe-ramy-polityki-rozwoju-infrastruktury-paliw-alternatywnych-3
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2.1.3. Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą
do 2030 r.) – SOR
Strategia została przyjęta przez Radę Ministrów dnia 14 lutego 2017 r.

Stanowi ona

aktualizację średniookresowej strategii rozwoju kraju (Strategii Rozwoju Kraju 2020 (SOR)) i jest
obowiązującym, kluczowym dokumentem w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej.
Adresatem

tego

dokumentu

są

głównie

państwowe

jednostki

zajmujące

się

kwestiami

makroekonomicznymi i które są wskazane jako realizatorzy poszczególnych przedsięwzięć.
Spośród celów szczegółowych SOR kwestie elektromobilności zawarte są w celu II: II.
Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony (obszary: Spójność społeczna, Rozwój
zrównoważony terytorialnie).
SOR

zawiera

szereg

konkretnych

zapisów

w

odniesieniu

do

wdrażania

polityki

elektromobilności w poszczególnych miastach:
1. Wśród projektów flagowych podano: Program Elektromobilność (rozwój produktów
z obszaru elektromobilności, stymulowanie rozwoju rynku w taki sposób, aby
zwiększyć udział pojazdów o napędzie elektrycznym), w tym m.in.:
•

projekt E-bus – stymulowanie projektowania i produkcji polskich pojazdów
elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej; budowa silnych podmiotów
na wszystkich etapach łańcucha wartości w sektorze produkcji taboru
komunikacji miejskiej – autobusy elektryczne, tramwaje;

•

projekt Samochód elektryczny – stymulowanie rozwoju technologii, produkcji
i rynku samochodów elektrycznych.

2. Szczególną rolę w zakresie lepszej koordynacji działań poszczególnych podmiotów
realizujących politykę gospodarczą będzie pełnił Polski Fundusz Rozwoju (PFR), który
będzie uzupełniał zaangażowania sektora prywatnego w zaspokajaniu potrzeb
polskich przedsiębiorstw oraz wsparcie priorytetowych segmentów gospodarki. Wśród
tych segmentów wymieniony jest Program Elektromobilność.
3. Polityka miejska wobec obszarów metropolitalnych koncentrować się będzie m. in. na
wsparciu realizacji, przy udziale partnerów publicznych i prywatnych, miejskich
strategii niskoemisyjnych oraz strategii ZIT, które mają podstawowe znaczenie dla
celów określonych w SOR, także w zakresie elektromobilności i ochrony środowiska.
4. Wśród działań przewidzianych do roku 2020 wymieniono m. in. tworzenie warunków
do rozwoju elektromobilności m.in. poprzez ułatwienia w lokalizowaniu stacji do
ładowania pojazdów elektrycznych,

zakup

elektrycznych

autobusów itp. oraz

wspieranie miast w rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego.
5. Wśród Projektów Strategicznych wymieniono Program Rozwoju Elektromobilności
poprzez

zdefiniowanie

jego

ram

w

ustawie

o

elektromobilności

i

paliwach

alternatywnych w transporcie oraz skoncentrowanie środków publicznych na rozwoju
tego rynku. Ramy czasowe tego projektu określono jako: przygotowania w latach
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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2016-2017, realizacja od 2017. Resorty odpowiedzialne: rozwoju i energetyki.
Wskaźniki realizacji Programu określono na rok 2020 na poziomie 400 punktów
szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych i 6000 punktów wolnego ładowania, zaś
na rok 2030 powyżej tych wartości (bez wskaźnika liczbowego).
Z tych informacji wynika, że Jednostki Samorządów Terytorialnych mogą oczekiwać wsparcia
ustawodawcy w zakresie ułatwień i stymulacji w działaniach formalnych, a także wsparcia
w wyposażeniu w sprzęt (pojazdy, stacje ładowania) i infrastrukturę elektromobilności.

2.1.4. Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”
Plan rozwoju elektromobilności w Polsce4 został podzielony na trzy fazy. Zdefiniowano w nim
korzyści wynikające z upowszechnienia stosowania pojazdów elektrycznych w Polsce oraz
zidentyfikowano potencjał gospodarczy i przemysłowy w tym obszarze. Określono w nim
przedstawione poniżej etapy realizacji projektu:
• Faza pierwsza - mająca charakter przygotowawczy; jej realizacja trwała do 2018 roku.
W ramach fazy pierwszej zaplanowano stworzenie warunków rozwoju elektromobilności po stronie
regulacyjnej, a także przygotowano mechanizmy finansowania publicznego dla jej rozwoju.
• Faza druga, której realizację przewidziano na lata 2019-2020, zakładała budowę na
obszarach wybranych aglomeracji infrastruktury przeznaczonej do ładowania energią elektryczną
oraz sprężonym gazem ziemnym (CNG). Założono zintensyfikowanie zachęt do zakupu pojazdów
elektrycznych. W Planie uwzględniono także rozwój car-sharingu. W ramach tej fazy oczekuje się
komercjalizacji wyników badań z obszaru elektromobilności rozpoczętych w fazie I, a także
wdrożenie nowych modeli biznesowych upowszechnienia pojazdów elektrycznych.
• Faza trzecia – założono, że w latach 2020-2025 rynek elektromobilności osiągnie
dojrzałość, która umożliwi stopniowe wycofywanie wdrożonych mechanizmów wsparcia.
Plan zakłada realizację następujących celów (kursywą oznaczono te, które nie dotyczą
bezpośrednio strategii w wymiarze lokalnym):
1. Stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności Polaków poprzez:
a.

Dążenie do obniżenia cen pojazdów,

b.

Wyposażenie sieci drogowej w niezbędną liczbę punktów ładowania,

c.

Preferencje w użytkowaniu pojazdów elektrycznych (przejściowo),

2. Rozwój przemysłu elektromobilności, pośrednio związane z p. 1 a.),
3. Stabilizacja sieci elektroenergetycznej.
Odniesienia do strategii elektromobilności w skali gminy znajdują się w celach 1.b i c.
Konkretne postanowienia Planu w tym zakresie przedstawiają się następująco:

4

Ministerstwo Energii, przyjęte przez Radę Ministrów 16.03.2017 r.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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Etap I: 2016-2018
„Pierwsza faza będzie miała charakter przygotowawczy. Wdrożone programy pilotażowe
skierują zainteresowanie społeczne na elektromobilność, co rozpocznie proces niezbędnych zmian
w świadomości. W tej fazie zachęty do zakupu pojazdów indywidualnych, firmowych lub
publicznych będą miały na celu wykreowanie oczekiwania powstania rynku, co przełoży się na
intensyfikację działań w zakresie budowy infrastruktury oraz rozwoju przemysłu elektromobilności.
Określone zostaną warunki i narzędzia, których wdrożenie pozwoli rozpocząć wzmacnianie
polskiego

przemysłu

elektromobilności.

[…]

Ważną

częścią

wprowadzanych

zmian

będzie

wyposażenie samorządów w nowe narzędzia służące poprawie jakości powietrza na ich terenie.
W tej fazie powołany zostanie także Operator Informacji Pomiarowej, który zintegruje informację
o zachowaniach wszystkich użytkowników sieci elektroenergetycznej. Dostosowane zostaną taryfy
strefowe (lub ustanowione zostaną taryfy dynamiczne).”
Komentarz: Powyższy opis charakteryzuje się dużym poziomem ogólności. Rolą powiatu
może być koordynacja działań poszczególnych gmin wchodzących w jego skład. Umożliwiłoby to
bardziej kompleksowe podejście do przeprowadzenia opisanych pomiarów oraz analizy uzyskanych
wyników.
Etap II: 2019-2020
„W II fazie na podstawie uruchomionych projektów pilotażowych sporządzony zostanie
katalog dobrych praktyk komunikacji społecznej w zakresie elektromobilności. (…) Wdrożona
regulacja wraz z wynikami pilotaży pozwoli określić model biznesowy budowy infrastruktury
ładowania. Potencjalne lokalizacje stacji ładowania zostaną zoptymalizowane pod kątem oczekiwań
konsumenta i możliwości sieci. W wybranych aglomeracjach zbudowana zostanie wspólna
infrastruktura zasilania pojazdów elektrycznych i napędzanych gazem ziemnym, wykorzystująca
synergie między oboma paliwami. Zintensyfikowane zostaną zachęty do zakupu pojazdów
elektrycznych. Przemysł elektromobilności wejdzie w fazę rynku Beta. Uruchomiona zostanie
produkcja krótkich serii pojazdów elektrycznych na podstawie prototypów opracowanych w I fazie.
Większą popularność zyskają systemy car-sharingu. Samorządy zwiększą swoje zainteresowanie
transportem elektrycznym.”
Komentarz: W zasadzie brak konkretnych zapisów. Powiaty mogą jednak odgrywać rolę
łącznika między poszczególnymi gminami i zachęcać do synchronizacji działań w obszarach takich,
jak wsparcie rozwoju car-sharingu.
Etap III: 2020-2025
„W III fazie zmiany w sferze świadomości doprowadzą do postrzegania elektromobilności
jako

niezbędnej

odpowiedzi

na

wyzwania

zmieniającej

się

rzeczywistości.

Coraz

większa

popularność pojazdów elektrycznych w gospodarstwach domowych i w transporcie publicznym
doprowadzi do wykreowania mody na ekologiczny transport, co w sposób naturalny będzie
stymulować popyt. Dodatkowym czynnikiem pro-popytowym będzie zbudowana infrastruktura
ładowania. Sieć będzie w pełni przygotowana na dostarczenie energii dla 1 mln pojazdów
elektrycznych

i

dostosowana

do

wykorzystania

pojazdów

jako

stabilizatorów

systemu

elektroenergetycznego. Administracja będzie wykorzystywać pojazdy elektryczne w swoich flotach,
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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przy okazji udostępniając infrastrukturę ładowania mieszkańcom w celu dalszej popularyzacji
elektromobilności. Polski przemysł będzie wytwarzał wysokiej jakości podzespoły dla pojazdów
elektrycznych,

produkował

same

pojazdy

oraz

niezbędne

dla

rozwoju

elektromobilności

oprzyrządowanie i infrastrukturę. W III fazie zmiany w sferze świadomości doprowadzą do
postrzegania

elektromobilności

jako

niezbędnej

odpowiedzi

na

wyzwania

zmieniającej

się

rzeczywistości. Coraz większa popularność pojazdów elektrycznych w gospodarstwach domowych
i w transporcie publicznym doprowadzi do wykreowania mody na ekologiczny transport, co
w sposób naturalny będzie stymulować popyt. Dodatkowym czynnikiem pro-popytowym będzie
zbudowana infrastruktura ładowania. Sieć będzie w pełni przygotowana na dostarczenie energii dla
1 mln pojazdów elektrycznych i dostosowana do wykorzystania pojazdów jako stabilizatorów
systemu

elektroenergetycznego.

Administracja

będzie

wykorzystywać

pojazdy

elektryczne

w swoich flotach, przy okazji udostępniając infrastrukturę ładowania mieszkańcom w celu dalszej
popularyzacji elektromobilności. Polski przemysł będzie wytwarzał wysokiej jakości podzespoły dla
pojazdów elektrycznych, produkował same pojazdy.
Komentarz:
W Planie wyróżniono 3 Obszary interwencji publicznej:
(1) Pojazdy elektryczne w miastach przyszłości,
(2) Rozwój rynku pojazdów – korzyści dla użytkownika (POPYT),
(3) Finansowanie rozwoju przemysłu (PODAŻ).

Komentarz

ogólny:

(1)

Plan

opiera

się

na

kreowaniu

popytu

poprzez

działania

demonstracyjne (dobre praktyki) oraz popularyzatorskie. Odnosi się wrażenie, że nie grają roli
przesłanki ekonomiczne, którymi ludzie najczęściej kierują się w decyzjach inwestycyjnych. Ten
czynnik nie jest eksponowany. Doświadczenia innych krajów to potwierdzają. (2) Wiele zapisów
dokumentu opiera się na założeniu, że w opisanym okresie (do 2025 r.) działania w sferze realnej
będą skumulowane w 32 aglomeracjach – nie podano ich listy.
Aktualnie, poprzez akty prawne przyjmowane na poziomie tak unijnym, jak i krajowym,
wzmacniana jest pozycja miast i gmin jako beneficjentów rozwoju elektromobilności w fazie
drugiej. Rola powiatów powinna polegać głównie na budowaniu inicjatyw integrujących działania
podejmowane przez JST niższego szczebla, w celu osiągnięcia wymiernych efektów wdrażanych
przez

nie

działań.

W

szczególności

zobowiązano

jednostki

samorządu

terytorialnego

do

prowadzenia prac nad rozwojem elektromobilności w swoich jednostkach organizacyjnych, spółkach
świadczących usługi komunalne oraz usługi transportu publicznego, a także poprzez rozbudowę
infrastruktury ładowania. Razem z zadaniami pojawiły się również programy służące wsparciu
realizacji założeń m. in. w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu czy programu Gepard II.
Przygotowane opracowanie dotyczy realizacji zadania „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część
2) Strategia rozwoju elektromobilności”. W związku z rolą tego opracowania w kształtowaniu
transportu na terenie całej jednostki samorządu terytorialnego: floty autobusów komunikacji
miejskiej, samochodów należących do samorządu i realizujących dla niego zamówienia, pojazdów
na wynajem minutowy oraz infrastruktury i systemów towarzyszących należy dokładnie zaplanować
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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oczekiwania wobec zawartości dokumentu, pamiętając, że jego zapisy wpłyną na dalszy
dynamiczny i nowoczesny rozwój powiatu. Sporządzenie Strategii Rozwoju Elektromobilności będzie
miało bezpośredni wpływ na późniejsze kształtowanie się przyjaznej środowisku mobilności na
obszarze JST. Niemniej postanowienia zawarte w Strategii mogą oddziaływać na inne wiążące
dokumenty strategiczne w JST i stanowić o przedsięwzięciach podejmowanych w celu poprawy
jakości życia mieszkańców. W takiej sytuacji może to wymagać korekty lub uzupełnienia
wspomnianych innych dokumentów strategicznych tak, aby uzyskać spójność zarządzania
rozwojem JST.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

29 | 184

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla powiatu pruszkowskiego na lata 2019-2040 wersja końcowa

Dokumenty wojewódzkie i regionalne
2.2.1. Strategia rozwoju województwa
„Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku - Innowacyjne Mazowsze” (Uchwała nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z
dnia 28 października 2013 r.) określa wizję, misje i cele strategiczne województwa jak w poniższej tabeli.
Tabela 1 Wizja, misje i cele strategiczne województwa mazowieckiego
Elementy strategii
województwa
(związane
z elektromobilnością
lokalną)

Wymiar polityki i kierunki działań

Związek
z elektromobilnością
w skali lokalnej

Potrzeba zmiany
strategii

zgodne

brak

zgodne

brak

zgodne

brak

zgodne

brak

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo, kreatywny i konkurencyjny w skali
Wizja

kraju i Europy, o najlepszej dostępności komunikacyjnej, wyróżniający się
atrakcyjnością inwestycyjną i wysoką jakością życia
Zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim,

Cel główny

wzrost znaczenia obszaru metropolitalnego Warszawy w Europie

Cel strategiczny:

Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie

GOSPODARKA

ładu przestrzennego
SPÓJNOŚĆ:
1. Wspieranie rozwoju miast regionalnych

Wymiar polityki
regionalnej: SPÓJNOŚĆ

i subregionalnych
2. Restrukturyzacja miast w celu wzmocnienia ich funkcji społecznogospodarczych

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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Cel strategiczny:
PRZESTRZEŃ

Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie
ładu przestrzennego

zgodne

brak

I TRANSPORT
KONKURENCYJNOŚĆ:
Wymiary polityki
regionalnej

1. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionu
2. Zapobieganie nadmiernej sub-urbanizacji i kreowanie ładu przestrzennego

zgodne i pośrednie

SPÓJNOŚĆ:

uszczegółowienie
(działania)

1. Rozwój form transportu przyjaznych dla środowiska i mieszkańców
2. Udrożnienie systemu tranzytowego
Cel strategiczny:

Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego

SPOŁECZEŃSTWO

i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki

Wymiary polityki

SPÓJNOŚĆ:

regionalnej:

zgodne

pośrednio

1. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integracja społeczna

brak

uszczegółowienie
(działania)

Cel strategiczny:
Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w
ŚRODOWISKO

energię przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska

pośrednio

brak

I ENERGETYKA
SPÓJNOŚĆ:
Wymiary polityki
regionalnej:

1. Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich
walorów środowiska
2. Dywersyfikacja źródeł energii i jej efektywne wykorzystanie
3. (…) ograniczenie emisji zanieczyszczeń

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: ”Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku - Innowacyjne Mazowsze”

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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Strategia województwa jest co do kierunków w pełni zgodna z podstawami strategii
elektromobilności. Może być podstawą do uzyskania realnego wsparcia wdrożenia strategii
z poziomu województwa.
Można jej jednak zarzucić pewną ogólnikowość, a nawet pomijanie realnych instrumentów
wdrażania strategii. Dla przykładu w odniesieniu do celu gospodarczego i kontekstu spójności
(1. Wspieranie rozwoju miast regionalnych i subregionalnych oraz 2. Restrukturyzacja miast w celu
wzmocnienia ich funkcji społeczno-gospodarczych) zapisano:
„Ośrodki regionalne i subregionalne powinny stanowić atrakcyjne miejsca zamieszkania,
nauki i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym poprzez wspomaganie instytucji otoczenia
biznesu. W przypadku miast tracących funkcje gospodarcze wskazane jest wypracowanie systemu
zachęt do tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, jak też rozwój instrumentów finansowych
pobudzających przedsiębiorczość lokalną. Równocześnie wskazane jest utrzymanie dostępu do
podstawowych usług publicznych i wspieranie kompleksowych programów i mechanizmów
rewitalizacyjnych, również w formule PPP, w celu tworzenia atrakcyjnych warunków do pracy
i życia.”
Użyte w tekście trybu postulatywnego („powinny”, „wskazane jest”, „wspieranie”) trudno
uznać za zobowiązanie się samorządu województwa do konkretnych działań w ramach zadań
własnych powiatu, raczej nawoływanie do współpracy. Takie podejście jest politycznie zrozumiałe,
ale w praktyce – niewiele znaczy.
W tekście strategii kwestia elektromobilności nie jest wprost ujęta jako narzędzie osiągania
celów rozwoju, choć można uznać, że sformułowanie „rozwój form transportu przyjaznych dla
środowiska i mieszkańców” obejmuje także elektromobilność. Niemniej powiat podejmie starania,
aby w tekście strategii kwestie elektromobilności zostały wprost przywołane w części dotyczących
kierunków działań.

2.2.2. Plan
zagospodarowania
mazowieckiego

przestrzennego

województwa

Plan przyjęto Uchwałą Nr 22/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia
2018 r. Samorząd województwa przygotował zmieniony plan zagospodarowania dla dostosowania
go do szybko zmieniających się okoliczności rozwoju województwa – w okresie obowiązywania
poprzedniego planu PKB na mieszkańca przekroczył wartość średnią dla państw UE. Ponadto
szereg zmian do przepisów dotyczących opracowania zawartości planu, w tym w szczególności
procedury opiniowania i konsultowania projektów planu.
Plan określa stan i wskazuje kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa, biorąc
pod uwagę poszczególne dziedziny rozwoju, jak też poszczególne obszary województwa. Plan
uwzględnia podział statystyczny województwa na dwie jednostki NUTS-2 – warszawski stołeczny
i mazowiecki regionalny.
Zintegrowane planowanie rozwoju województwa mazowieckiego łączy aspekty społeczne,
gospodarcze i środowiskowe. Jest realizowane zgodnie z zapisami dokumentów strategicznych,
planistycznych i programowych (Rysunek 3).
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

32 | 184

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla powiatu pruszkowskiego na lata 2019-2040
wersja końcowa
Rysunek 3 Model relacji systemu społeczeństwo – gospodarka – środowisko i interakcji
Warszawa z OMW – Region

Źródło: Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze (2013)

W warstwie strategicznej wdraża on założenia Strategii rozwoju województwa z 2016 roku.
W odniesieniu do regionu południowo – zachodniej części Obszaru Metropolitalnego Warszawy
(OMW), czyli także powiatu pruszkowskiego i okolic, jako najważniejsze ustalenie planu związane
z problematyką transportową tego obszaru przewiduje modernizację DW 719.

2.2.3. Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st.
Warszawy
Dokument dotyczy m. st. Warszawy oraz zespołu gmin otoczenia Stolicy, które zawarły
z prezydentem m. st. Warszawy porozumienia o organizacji publicznego transportu zbiorowego na
zasadach skoordynowanego systemu. Również gminy powiatu pruszkowskiego wchodzą w skład
takiego porozumienia, są to następujące gminy: Michałowice, Nadarzyn, Piastów, Pruszków,
Raszyn.
Na bazie tych porozumień opracowany został Plan, będący zobowiązaniem miast w sytuacji
wspólnej działalności organizatorskiej. Plan ten stanowi dokument prawa lokalnego na terenie
każdej z gmin.
W Planie założono, że Celem Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla
m.st. Warszawy i współpracujących gmin ościennych (w skrócie Planu transportowego) jest
stworzenie założeń dla organizowania usług użyteczności publicznej w zakresie publicznego
transportu zbiorowego, którego organizatorem lub współorganizatorem jest m.st. Warszawa
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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i gminy stowarzyszone. Usługi te winny być organizowane na możliwie wysokim poziomie
i cechować się jak największą dostępnością – zarówno przestrzenną, jak i funkcjonalną –
uwzględniającą potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
Planowany rozwój sieci komunikacyjnej wynika z dokumentów strategicznych, takich jak
„Strategia Rozwoju Warszawy do roku 2020”, „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu
Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne” oraz „Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy”, a także z zapisów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, analiz aktualnych potrzeb przewozowych oraz innych
dokumentów miejskich o znaczeniu strategicznym.
W związku z powyższym zakłada się rozwój sieci transportu zbiorowego, z jednoczesnym
eliminowaniem słabych stron systemu takich jak:
•

dublowanie przez linie autobusowe linii komunikacji szynowej;

•

nadmiernie rozbudowany i skomplikowany układ linii, nieczytelny dla użytkowników,
obniżający efektywność systemu i utrudniający utrzymywanie wysokiej częstotliwości
kursowania,

•

zbyt

długie

trasy

linii

autobusowych,

utrudniające

utrzymywanie

punktualności

i regularności kursowania;
•

zbyt duża liczba przystanków na trasach większości linii przyspieszonych i ekspresowych,
powodująca niekorzystne wydłużanie czasu podróży, zwłaszcza w dłuższych relacjach;

•

funkcjonowanie linii charakteryzujących się znikomym wykorzystaniem przez pasażerów.

W ramach rozwoju sieci komunikacyjnej dążyć się będzie do integracji funkcjonalnej (np.
wspólny

bilet,

informacja

pasażerska)

i

infrastrukturalnej,

mającej

na

celu

zwiększanie

konkurencyjności transportu zbiorowego na terenie aglomeracji – przede wszystkim szynowego.
W ramach integracji infrastrukturalnej zakłada się organizowanie zwartych węzłów przesiadkowych
wraz z parkingami „Parkuj i jedź” (P+R i B+R zarówno w granicach, jak również poza granicami
Warszawy) i w miarę zapotrzebowania z dowozem pasażerów do węzłów przesiadkowych lokalną
komunikacją autobusową. Zakłada się, że węzły przesiadkowe będą tworzyć spójny i jednolity
system transportu zbiorowego w aglomeracji, także jeśli chodzi o standard wyposażenia, systemy
informacyjne, a nawet zasady korzystania z parkingów.

Dokumenty powiatowe
2.3.1. Strategia rozwoju powiatu
„Strategia rozwoju powiatu pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017”. jest
jednym z podstawowych dokumentów określających strategiczne kierunki rozwoju powiatu. Celem
głównym strategii jest realizacja wizji „Powiat pruszkowski to miejsce, które pozwala mieszkańcom
w pełni korzystać zarówno z zalet bycia częścią stołecznej aglomeracji, jak i z dobrych stron
spokojnego życia na uboczu. W powiecie pruszkowskim estetyczna, pełna zieleni przestrzeń
publiczna i spokojne sąsiedztwo współgrają ze sprawną infrastrukturą oraz różnorodną bazą
nowoczesnych usług i przemysłu, a rozwój oparty jest na współpracy terytorialnej i partycypacji”.
Strategia rozwoju powiatu zawiera 19 celów strategicznych

podzielonych na 5 obszarów

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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rozwojowych.

Poniżej

przedstawiono

cele

strategiczne

związane

z

tematyką

rozwoju

elektromobilności:

Obszar: Przyjazne mieszkańcom rozwiązania komunikacyjne
•

Cel E: Zapewnienie sprawnej komunikacji wewnątrz powiatu i połączeń z Warszawą,
a także zwiększenie dostępności alternatyw dla samochodu.
Wśród

zaproponowanych

kierunków

działania,

mających

na

celu

poprawę

infrastruktury drogowej, komunikacji wewnątrz powiatu, zmniejszenie natężenia
ruchu, wysoką jakość transportu i rozwój nowych form transportu wymieniono m.
in.:
o

współpracę z gminami mającą na celu wybudowanie

przez władze

wojewódzkie drogi „Paszkowianka”;
o

promowanie środków transportu innych niż samochód;

o

identyfikację miejsc o niskiej drożności transportu i wprowadzanie działań
inwestycyjnych mających na celu poprawę sytuacji;

o

opracowanie nowego planu układu dróg powiatowych;

o

usprawnienie komunikacji zbiorowej poprzez ujednolicenie cen biletów i ulg,
wdrożenie wspólnego biletu na komunikację w powiecie i aglomeracji
warszawskiej;

o

zmniejszenie emisyjności transportu zbiorowego.

Do monitorowania stopnia realizacji tego celu , opracowano poniższe mierniki:
o

liczba zarejestrowanych samochodów na 1000 mieszkańców nie może
przekroczyć w 2025 r. poziomu z 2014 r., czyli 564,6;

o

w 2025 r. co najmniej 43,5% mieszkańców powinna korzystać z komunikacji
zbiorowej jako głównego środka transportu między powiatem a Warszawą;

o

w 2025 r. co najmniej 35,2% mieszkańców powinna korzystać z komunikacji
zbiorowej jako głównego środka transportu wewnątrz powiatu.

•

Cel F: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Jako

priorytetowy

kierunek

działania

mający

na

celu

pozytywny

wpływ

na

bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, wskazano konieczność stworzenia
standardów jakości dla dróg powiatowych i ich wdrażanie. Określono poniższe
mierniki służące monitorowaniu stopnia realizacji celu F:
o

spadek o połowę względem średniej z lat 2013-2015 liczby ofiar śmiertelnych
w wypadkach drogowych na 10.000 mieszkańców;

o

spadek o połowę względem średniej z lat 2013-2015 liczby rannych
w wypadkach drogowych na 10.000 mieszkańców.

•

Cel G: Zapewnienie atrakcyjności roweru jako środka transportu.
Dzięki dobrej infrastrukturze rower ma stać się chętnie wybieranym środkiem
codziennego transportu, zwłaszcza na krótkich i średnich dystansach, co pozwoli na
zwiększenie płynności ruchu

wewnątrz powiatu poprzez zmniejszenie stopnia

użytkowania samochodów. Wśród działań służących realizacji ww. celu wymieniono:
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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o

rozbudowę infrastruktury rowerowej i współpracę powiatu z gminami w celu
utworzenia ścieżek w WOF;

o

stworzenie monitorowanych miejsc do parkowania rowerów w miejscach
umożliwiających przesiadkę do innego środka transportu, np. przy stacjach
kolejowych;

o

sprawdzenie potencjału na wprowadzenie systemu rowerów publicznych
i wprowadzenie go w razie zainteresowania.

Miernikiem stopnia realizacji celu jest odsetek osób korzystających z roweru jako
środka transportu częściej niż raz w tygodniu – w 2025 r. Oczekiwaną wartością jest
28,4% mieszkańców.
Obszar: Wysoki standard zamieszkania i wypoczynku
•

Cel N: Poprawa stanu i dbałość o środowisko naturalne, pozwalające dzisiejszym
i przyszłym mieszkańcom powiatu na życie w zdrowym otoczeniu.
Wśród

kierunków

działań

mających

przyczynić

się

do

realizacji

ww.

celu

zaproponowano:
o

zmniejszenie

emisji

pyłów

i

gazów,

opracowanie

i

wdrożenie

w poszczególnych gminach Programów Ograniczenia Niskiej Emisji, instalacje
OZE na budynkach;
o

identyfikacja miejsc o dużym natężeniu akustycznym i wprowadzenie działań
mających na celu zmniejszenie uciążliwości;

o

we

współpracy

z

WIOŚ

–

monitorowanie

jakości

powietrza

i

wód

podziemnych. W razie wystąpienia wartości przekraczających normy –
wprowadzenie

działań

polegających

m.

in.

na

ograniczeniu

ruchu

samochodowego.
Wyznaczono poniższe mierniki:
o

jakościowe

monitorowanie

hałasu,

wód

podziemnych,

PM10

i

PM2,5,

ozonu

i pola elektromagnetycznego w zakresie stopnia spełnienia norm, założeń lokalnych i
krajowych dokumentów strategicznych;
o

uzyskanie

w

2025

r.

średniorocznego

indeksu

jakości

powietrza

wg

WIOŚ

na poziomie co najmniej dobrym dla: NO2, O3, PM2,5, SO2.
W dokumencie „Strategii rozwoju powiatu pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja
2017” zawarto działania sprzyjające rozwojowi elektromobilności i poprawie stanu środowiska
naturalnego poprzez m.in. zwiększenie atrakcyjności komunikacji zbiorowej i rowerów oraz
zmniejszenie emisji pyłów, gazów i hałasu. Dzięki wyznaczeniu mierzalnych celów, strategia
pozwala na łatwiejsze ukierunkowanie działań pozwalających te cele osiągnąć.5

5

Źródło: „Strategia rozwoju powiatu pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017”.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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2.3.2. Przegląd kluczowych przesądzeń strategicznych w strategiach
rozwoju gmin powiatu pruszkowskiego
Powiat pruszkowski prowadzi politykę ścisłej współpracy z gminami powiatu oraz jego
sąsiadami (w tym m. st. Warszawą). Polityka ta jest odzwierciedlona także w większości strategii
rozwoju gmin powiatu, w szczególności koncertujących się na kwestiach transportu i środowiska.
W poniższej tabeli zestawiono najważniejsze ustalenia misji lub wizji rozwoju poszczególnych
gmin, oraz celów strategicznych związanych z tymi dwoma polami działalności publicznej.

Tabela 2 Zestawienie celów strategicznych i operacyjnych w strategiach
rozwoju gmin powiatu Pruszkowskiego
Cele strategiczne
-

Cel generalny:

I.1.: Stworzenie nowego układu

sierpnia

Poprawa rozwiązań

miasta

komunikacyjnych

I.4.:Budowa miejsc parkingowych na terenie

miasta

miasta
I.5.: Usprawnienie działania komunikacji
miejskiej
II.3.: Ograniczenie hałasu związanego z
narastającym ruchem komunikacyjnym

Cel strategiczny II:

samochodowym i kolejowym

Ochrona środowiska
II.4.: Podniesienie poziomu świadomości
ekologicznej mieszkańców
Cel operacyjny III:
Zrównoważony rozwój
społeczny

III.8.: Zbudowanie infrastruktury parkowej,
rekreacyjnej i sportowej na terenie miasta

Piastów, dobrym miejscem do życia, pracy

roku
2008
sierpnia

z 28

podstawa: Uchwała RM Nr XXIV/230/2008

I.2.:Poprawa istniejącej infrastruktury drogowej

z 28

komunikacyjnego
Cel strategiczny I:

Nr XIV/230/2008

Miasto Pruszków
Podstawa: Uchwała RM

Miasto Piastów

Cele operacyjne

Misja:

2008

roku

Gmina

i wypoczynku, zamieszkałym
społeczność
Misja:

solidarną,

aktywną
respektującym

przez
oraz
zasadę

zrównoważonego rozwoju

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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Gmina

Cele strategiczne

Cele operacyjne

Cel 1. Rozwój

1.3.: Rozbudowa i modernizacja układu

infrastruktury

drogowego i rozwój transportu publicznego

technicznej

3.1.: Systematyczne prowadzenie edukacji
ekologicznej i promocji proekologicznego stylu
życia wśród mieszkańców

Cel 3. Poprawa stanu
środowiska
przyrodniczego i ładu
przestrzennego

3.2.: Ochrona zasobów środowiska
przyrodniczego

3.3.: Planowe i racjonalne zagospodarowanie

PTO w perspektywie 7 – 15 lat jest
modelowym, „klimatycznym” trójmiastem
Wizja rozwoju PTO:

ogrodów; spokojnym, przyjaznym i
niepowtarzalnym miejscem do mieszkania,
pracy, działalności społecznej i rozwoju
osobistego; łączącym ludzi i przyrodę; (…)
- PTO - raj dla rowerzystów, biegaczy, osób

Wizja wyróżniająca:

potrzebujących aktywności fizycznej, rekreacji i
wypoczynku

Ogrodów)

kierunki rozwoju gmina Obszary Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta

2015 roku (Wspólne
Podstawa: Uchwała RM Nr XII.108.2015 z 16 czerwca

Gmina miejsko – wiejska Brwinów

przestrzeni

Kierunki rozwoju

- Ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

(m. in.)

urbanistycznego i kulturowego,
- Organicznie zbędnego transportu w PTO

- Rower miejski
Rozwój transportu

- Poprawa dostępności transportowej
- Polityka parkingowa
-Rozwój sieci rowerowej (drogi, stacje,
wypożyczalnie),

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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Gmina

Cele strategiczne

Cele operacyjne
Gmina Michałowice cechuje się wysoką
atrakcyjnością zamieszkania, na którą

Wizja:

składa się m.in. dobrze rozwinięta
infrastruktura techniczna oraz dogodne
powiązania komunikacyjne z sąsiednimi
gminami oraz Warszawą
Zapewnienie jak najlepszego środowiska życia

Misja:

Podstawa: Uchwała Nr XIII/142/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku

Gmina Michałowice

mieszkańcom oraz warunków funkcjonowania
zrównoważonego rozwoju, racjonalnego
gospodarowania i partycypacji społecznej.
Cel 1. Zapewnienie
wysokiego standardu
zamieszkania i
wypoczynku
mieszkańców oraz
społecznych
Cel 3. Osiągnięcie

3.1. Wdrożenie założeń gospodarki

europejskich

niskoemisyjnej

standardów stanu
środowiska
przyrodniczego oraz
racjonalne

kultury, wypoczynku-rekreacji, administracji

przestrzenne Gminy

mieszkańców

Cel 4. Zapewnienie

4.1. Modernizacja i rozbudowa sieci ulic, w tym

sprawnych powiązań

nawierzchni dróg, ciągów pieszych, dróg

komunikacyjnych

rowerowych, parkingów
4.2. Wspieranie ponadlokalnych inwestycji
transportowych

wewnętrznego układu

4.3. Poprawa (zbiorowej) komunikacji

drogowego

zewnętrznej oraz wewnętrznej

maja 2008r

z dnia 28

XXIII/178

uchwała Nr

Podstawa:

koncentracja obiektów: usług, gastronomii,

3.6. Podnoszenie świadomości ekologicznej

modernizacja

n

3.4. Budowa/tworzenie centrum Gminy –

zagospodarowanie

oraz rozbudowa i

Nadarzy

1.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
technicznej

świadczonych usług

Gminy z otoczeniem

Gmina

podmiotów gospodarczych zgodnie z zasadami:

Misja:

Nadarzyn, gminą zrównoważonego rozwoju
funkcji osiedleńczych, gospodarczych
i rekreacyjnych, przy zapewnieniu
zintegrowanej

ochrony

wartości

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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Gmina

Cele strategiczne

Cele operacyjne
przyrodniczo-kulturowych i krajobrazu
oraz ładu przestrzennego

Cel 3. Osiągnięcie
europejskich
standardów stanu
środowiska

Nadarzyn -gminą chroniącą zasoby środowiska

przyrodniczego oraz

przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego

racjonalne
zagospodarowanie
przestrzenne Gminy
Cel 4. Zapewnienie
sprawnych powiązań
komunikacyjnych
Gminy z otoczeniem
oraz rozbudowa i
modernizacja

Nadarzyn - gminą wyposażoną w sieci i
urządzenia infrastruktury technicznej oraz
dobrze skomunikowaną z otoczeniem

wewnętrznego układu
drogowego

2002, obowiązuje do 2020 r. brak w BIP

Podstawa: dokument datowany na sierpień

Gmina Raszyn

Wzrost demograficzny do 35 tys.
mieszkańców, poprawa stanu środowiska i
świadomości ekologicznej mieszkańców,

Wizja:

pełne rozwiązanie problemów z
infrastrukturą, w tym powstaną
obwodnice, metro doprowadzone do Janek.

Cel III: Wdrożenie

III.4. Ciągła edukacja ekologiczna mieszkańców

europejskich norm
rozwoju

III. 5. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

zrównoważonego
(ekorozwoju) w
gminie

III.6. Wdrożenie zasad planowania
przestrzennego w oparciu i normy
zrównoważonego rozwoju

Z przedstawionego zestawienia wynikają następujące wnioski co do możliwości prowadzenia
wspólnej polityki w zakresie transportu i środowiska:
•

Wszystkie

gminy

deklarują

prowadzenie

zasady

zrównoważonego

rozwoju,

wspierając w szczególności ochronę przyrody,
•

W zakresie transportu koncentrują się na rozwoju infrastruktury, szczególnie
drogowej,

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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•

W zakresie transportu zbiorowego zapisy dotyczą podkreślenia znaczenia tej formy
transportu (dotyczy miast).

2.3.3. Program Ochrony Środowiska
W 2017 r. uchwalono dokument „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pruszkowskiego
na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024”. Jest on podstawowym narzędziem
prowadzenia polityki środowiskowej i ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego,
efektywne zarządzanie środowiskiem, zapobieganie degradacji środowiska i wdrożenie wymagań
wynikających z obowiązującego w tym zakresie prawa.
W programie przedstawiono diagnozę obecnego stanu jakości powietrza. Zauważono,
że jednym ze źródeł niskiej emisji na terenie powiatu są: autostrada, drogi krajowe, wojewódzkie,
powiatowe, gminne i wewnętrzne – oprócz emisji pochodzącej z rur spalinowych problemem jest
również emisja wtórna z powierzchni dróg. Drugim efektem generowanym przez pojazdy jest hałas
drogowy.
W zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza celem jest znacząca poprawa jakości
powietrza na obszarze powiatu. Jako główne zadania prowadzące do osiągnięcia celu wymieniono
m. in.:
•

opracowanie lub aktualizację planów gospodarki niskoemisyjnej oraz programów
ograniczenia niskiej emisji;

•

rozwój komunikacji publicznej przy pomocy niskoemisyjnego taboru autobusowego
i stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji miejskiej, w którego skład
wchodzić będą tramwaje, autobusy i pociągi – celem jest zmiana środku transportu
z samochodów indywidualnych na transport zbiorowy;

•

wdrażanie systemów i mechanizmów zarządzania ruchem i transportem – np. punkty
przesiadkowe, buspasy;

•

wspieranie transportu rowerowego poprzez rozwój i modernizację infrastruktury oraz
zmianę organizacji ruchu.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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W zakresie zagrożenia hałasem jako cel krótkookresowy wyznaczono ochronę przed
nadmiernym hałasem, zaś w perspektywie długoterminowej jest to poprawa i utrzymanie stanu
akustycznego na terenie powiatu na dobrym poziomie. Wśród zadań wymieniono m. in.:
•

budowę obwodnic i dróg, które przeniosą ruch tranzytowy z centrów miast oraz
remont nawierzchni dróg istniejących;

•

ograniczenie

hałasu

drogowego

poprzez

rozwój

zintegrowanego

transportu

publicznego, wdrażanie zasad organizacji ruchu sprzyjających obniżeniu emisji
hałasu, wspieranie rozwoju i wdrażanie rozwiązań na rzecz transportu rowerowego,
aby stał się on integralną częścią miejskiego systemu transportowego.
Również ten dokument ma za zadanie wskazanie kierunku rozwoju transportu w postaci
rozwoju niskoemisyjnej, przyjaznej mieszkańcom komunikacji publicznej oraz wsparcie transportu
rowerowego.

Dokumenty miejskie i gminne - strategie rozwoju
elektromobilności
W niniejszym rozdziale przeanalizowano strategie rozwoju elektromobilności, które zostały
udostępnione publicznie przez JST wchodzące w skład powiatu pruszkowskiego do października
2020 r.

2.4.1. Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Pruszków na
lata 2019-2040
Tabela 3 Cele strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasta Pruszków
Elementy strategii
rozwoju
elektromobilności

Związek ze strategią rozwoju
elektromobilności dla Powiatu
Pruszkowskiego na lata 20192040

Opis

Wdrożenie

spójnej

polityki

lokalnej,

prowadzącej do powstania warunków
Cel główny

dogodnych

dla

elektromobilności
udziału

oraz

rozwoju
zwiększenia

wykorzystywania

Zgodne

paliw

alternatywnych
Cel szczegółowy 1.

Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta
Pruszków

Cel szczegółowy 2.

Rozwój niskoemisyjnego transportu

Cel szczegółowy 3.

Rozwój
elektromobilności
transportu prywatnego

w

Zgodne
Zgodne

sektorze

Zgodne

Kreowanie wizerunku ekologicznej,
Cel szczegółowy 4.

nowoczesnej gminy oraz promocja

Zgodne

elektromobilności

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Elementy strategii
rozwoju
elektromobilności

Opis

Wzrost
Cel szczegółowy 5.

Związek ze strategią rozwoju
elektromobilności dla Powiatu
Pruszkowskiego na lata 20192040

świadomości

oraz

wykorzystania

pojazdów elektrycznych przez mieszkańców

Zgodne

i podmioty prywatne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: ”Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Pruszków na
lata 2019-2040”.

2.4.2. Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata
2020-2040
Tabela 4 Cele strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice
Elementy strategii
rozwoju
elektromobilności

Opis

Powstanie

warunków

elektromobilności
Cel główny

Związek ze strategią rozwoju
elektromobilności dla Powiatu
Pruszkowskiego na lata 20192040

udziału

dla

oraz

rozwoju

zwiększenia

wykorzystywania

paliw

alternatywnych w sektorze transportu

Zgodne

na terenie gminy z uwzględnieniem
elementów Smart City
Cel szczegółowy 1.

Rozwój sieci punktów ładowania pojazdów

Zgodne

na terenie gminy

Cel szczegółowy 2.

Ograniczenie
emisji
pochodzącej
samochodów prywatnych

Cel szczegółowy 3.

Ograniczenie emisji z transportu i innych
sektorów

Cel szczegółowy 4.

Rozbudowa i integracja sieci dróg

kształtowanie
postaw

postaw

elektromobilności

świadomości

w

Zgodne
Zgodne i pośrednie

Zgodne

rowerowych na terenie gminy
Promowanie

Cel szczegółowy 5.

z

i

zakresie

proekologicznych

wśród

Zgodne

mieszkańców gminy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: ”Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata
2020-2040”.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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2.4.3. Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Piastów na lata 20192035
Tabela 5 Cele strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Piastów
Elementy strategii
rozwoju
elektromobilności

Związek ze strategią rozwoju
elektromobilności dla Powiatu
Pruszkowskiego na lata 20192040

Opis

Stopniowe

wdrażanie

elektromobilności,
będzie
Cel główny

czego

rezultatem

poprawa

elektromobilności

z

warunków
SMART

CITY

w

Zgodne

Piastowie oraz ograniczenie szkodliwej
emisji zanieczyszczeń pochodzących z
transportu
Cel szczegółowy 1.

Zeroemisyjna komunikacja miejska

Zgodne

Cel szczegółowy 2.

Elektromobilność w Samorządzie

Zgodne

Cel szczegółowy 3.

Ekomobilny i świadomy mieszkaniec

Zgodne

Cel szczegółowy 4.

Inteligentny Piastów

Zgodne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: ”Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata
2019-2035”.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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2.4.4. Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Raszyn na lata
2019-2035
Tabela 6 Cele strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Raszyn
Elementy strategii
rozwoju
elektromobilności

Związek ze strategią rozwoju
elektromobilności dla Powiatu
Pruszkowskiego na lata 20192040

Opis

Rozwój

elektromobilności

w

Gminie

Raszyn oraz stworzenie efektywnego i
bezpiecznego
Cel główny

publicznego,
poprzez
szczególnie

systemu
przyjaznego

redukcję
CO2,

transportu
środowisku

zanieczyszczeń,
wpływając

Zgodne

na

poprawę jakości powietrza na terenie
całej gminy
Cel operacyjny 1.

Rozwój elektromobilności w Gminie Raszyn

Zgodne

Cel operacyjny 2.

Bezpieczny, przyjazny środowisku transport
uwzględniający
potrzeby
osób
niepełnosprawnych

Zgodne

Cel operacyjny 3.

Elementy SMART CITY

Zgodne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: ”Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Raszyn na lata
2019-2035”.

Przedstawione wyżej strategie są w pełni zgodne co do kierunków Strategii Rozwoju
Elektromobilności dla Powiatu Pruszkowskiego na lata 2019-2040. Przyjęte do realizacji działania
uwzględniają elementy Smart City.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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3.
Stan jakości powietrza (CO, CO2, NOx,
SOx, PM 10, PM 2,5 BaP)

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Metodyka obliczania wskaźników emisji CO2
Nie ma kompleksowych badań emisji dwutlenku węgla z obszaru powiatu pruszkowskiego.
Aby

zidentyfikować

wielkość

emisji,

posłużono

się

wynikami

inwentaryzacji

emisji

CO2

wykonywanej w ramach opracowywania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej poszczególnych gmin
wchodzących w skład powiatu. Dane do przeprowadzenia inwentaryzacji w większości PGN są
aktualne na koniec roku 2013 i jest to rok obliczeniowy. Wyjątkiem jest Plan Gospodarki Emisyjnej
dla Gminy Miasto Pruszków oraz dla Gminy Raszyn, gdzie rokiem obliczeniowym jest odpowiednio
rok 2012 oraz rok 2010.
By oszacować emisję ze wszystkich obszarów gospodarczych gminy oprócz sektora
transportu, pomnożono zużycie poszczególnych nośników energii w roku bazowym przez wskaźniki
emisji CO2. Przyjęte wartości różnią się nieznacznie w zależności od Planu, jednakże metodyka
pozostaje ta sama. Przykładowe zestawienie użytych wskaźników emisji znajduje się w tabeli
poniżej:

Tabela 7 Wskaźniki emisji CO2 wykorzystywane w ramach inwentaryzacji emisji
Lp.

Nośnik

Wartość wskaźnika emisji [Mg CO2/GJ]

1

Energia elektryczna

0,22600

2

Gaz ziemny

0,05582

3

Olej opałowy

0,07659

4

Benzyna silnikowa

0,06861

5

Olej napędowy

0,07333

6

Gaz LPG

0,06244

7

Węgiel

0,09271

9

Ciepło sieciowe

0,09000

Źródło: Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Pruszków

Tabela 8 Wskaźniki emisji CO2 dla sektora transportu
Lp.

Rodzaj pojazdu

Wartość wskaźnika emisji [g CO2/km]

1

Samochody osobowe

155

2

Samochody dostawcze

200

3

Samochody ciężarowe

450

4

Samochody ciężarowe

900

z naczepą
5

Autobusy

450

Źródło: Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Pruszków

Dane dotyczące zużycia energii pozyskiwane były z ankietyzacji oraz rejestrów operatorów
systemów dystrybucyjnych gazu, energii elektrycznej oraz ciepła. Ponadto, korzystano z danych
pochodzących z JST oraz ogólnodostępnych danych z GUS. Dane do inwentaryzacji emisji
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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z transportu lokalnego oraz tranzytu pochodziły z pomiarów natężenia ruchu Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich, rejestrów
Instytutu Transportu Samochodowego oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Czynniki wpływające na emisję zanieczyszczeń
Na jakość powietrza wpływają następujące czynniki:
•

Ilość i wydajność źródeł emisji zanieczyszczeń – głównie jest to niska emisja, czyli emisja
zanieczyszczeń powietrza z emiterów o wysokości do 40 m. Pochodzi głównie ze spalania złej
jakości paliw w domowych piecach i kotłach, a także z transportu;

•

Czynniki topograficzne, ukształtowanie terenu – występowanie niecek, wzniesień terenu
umożliwiających lub utrudniających mieszanie się i przepływ powietrza;

•

Warunki meteorologiczne – różnica temperatur, prędkość i kierunek wiatru, grubość
warstwy mieszania substancji znajdujących się w powietrzu, opady atmosferyczne, przemiany
zanieczyszczeń w atmosferze, zjawisko tzw. inwersji termicznej6.
Celem głównym rozwoju elektromobilności na terenie powiatu jest redukcja emisji

komunikacyjnej. Na wielkość tej emisji mają wpływ:
•

Parametry i typ jednostek napędowych pojazdów;

•

Rodzaj paliwa;

•

Struktura ruchu drogowego;

•

Liczba emiterów komunikacyjnych;

•

Ilość wozokilometrów.

Największe stężenia zanieczyszczeń w powiecie, które pochodzą z transportu można
zaobserwować w pobliżu:
•

Autostrad:
o

•

•

Autostrada A2;

Dróg krajowych:
o

Droga ekspresowa S-8;

o

Droga ekspresowa S-2;

o

Droga krajowa nr 8;

o

Droga krajowa nr 7;

Najruchliwszych dróg wojewódzkich:
o

Droga wojewódzka nr 721;

o

Droga wojewódzka nr 719;

o

Droga wojewódzka nr 718;

6
Przy powierzchni ziemi występuje niższa temperatura, niż w wyższych partiach atmosfery. Widocznym efektem tego zjawiska jest
gromadzenie się mgły lub tworzenie się smogu nad obszarami o dużej emisji zanieczyszczeń.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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W

przypadku

jednostek

o

napędzie

elektrycznym

emisja

CO 2

oraz

zanieczyszczeń

(z wyjątkiem pyłów) nie występuje w obszarze użytkowania. Dzięki temu pojazdy te w największy
sposób przyczyniają się do polepszenia jakości powietrza na terenie aglomeracji miejskich.

Obecny stan
inwentaryzacji

jakości

powietrza

–

podsumowanie

W roku 2018 dokonano oceny jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego 7.
W celu badania wyznaczono 4 strefy:
•

Strefa mazowiecka;

•

Miasto Płock;

•

Miasto Radom;

•

Aglomeracja warszawska.

Powiat

pruszkowski

wszedł

w

skład

strefy

mazowieckiej.

Ocena

stref

dotyczy

przyporządkowania im jednej z dwóch klas: A lub C, przy czym odbywa się to na podstawie
najwyższych stężeń występujących na obszarze strefy. Oznacza to, że zaliczenie do gorszej
klasy C nie jest jednoznaczne z tym, że na terenie całej strefy występują nieprawidłowości. Nie jest
zatem konieczne uruchomienie działań zaradczych na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie
danej strefy.

Tabela 9 Wynikowe klasy strefy mazowieckiej dla wybranych zanieczyszczeń
w roku 2018
SO2

NO2

PM10

PM2,5 faza
I i II

Benzen

CO

1 godz.

A

A

C

-

-

-

rok

A

A

A

C

A

A

Substancja
Czas
uśredniania
stężeń

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim

Wyniki oceny strefy mazowieckiej, do której należy powiat pruszkowski, pokazują, że dopuszczalne
poziomy zostały przekroczone dla pyłów PM10 oraz PM2,5. Stan powietrza uległ poprawie,
ponieważ w roku 2015 stwierdzono przekroczenia norm dla wyżej wymienionych pyłów oraz dla
benzenu i dwutlenku azotu. Należy pamiętać, iż wyniki te są wartościami uśrednionymi dla całej
strefy.
W

szczególności,

przekroczenia

poziomu

dopuszczalnego

w

roku

2018

zdiagnozowano

w następujących gminach:
•

PM10 [40 µg/m3] – wszystkie gminy w powiecie;

•

PM2,5 faza I [25 µg/m3] – Michałowice, Piastów, Pruszków;

•

PM2,5 II faza [20 µg/m3] – wszystkie gminy w powiecie.

Ponadto, we wszystkich gminach powiatu nastąpiło przekroczenie poziomu docelowego stężenia
benzo(a)pirenu [1 ng/m3]8.

7

Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim

8

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/annual_assessment_air_target_level

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Poniżej zestawiono wartości stężeń średniorocznych (minimum-maksimum) substancji: NO2, SO2,
PM10, PM2,5 oraz benzen w gminach należących do powiatu pruszkowskiego.
Tabela 10 Zestawienie średniorocznych stężeń substancji w powietrzu w roku 2019
w gminach należących do powiatu pruszkowskiego

Gmina

Michałowice

Nadarzyn

Raszyn

Pruszków

Piastów

Brwinów

Brwinów

– obszar

– obszar

wiejski

miejski

NO2

16-26

10-17

16-28

18-23

22-25

14-17

15-17

SO2

3-4

3

3-4

3-4

3-4

3

3-4

PM10

22-26

20-23

22-25

24-30

26-30

22-25

24-25

PM2,5

16-19

15-19

16-19

18-24

20-24

16-20

18-21

Benzen

0,5

0,5

0,5

1

1

0,5

1

Źródło: DM/063-1/485/20/PG
W 2019 roku w żadnej gminie nie zostały przekroczone średnioroczne poziomy dopuszczalne
substancji9.

9

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/annual_assessment_air_acceptable_level

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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Planowany efekt ekologiczny związany z wdrażaniem
strategii rozwoju elektromobilności
3.4.1. Stan emisji bazowej CO2
Wyniki inwentaryzacji emisji CO2 są przedstawiane w różny sposób w Planach Gospodarki
Niskoemisyjnej dla poszczególnych gmin. Bilans emisji wg sektorów (np. mieszkalnictwo,
oświetlenie uliczne, przedsiębiorstwa, transport) jest w wielu przypadkach nieporównywalny, gdyż
w przypadku jednej gminy dany sektor został uwzględniony a w innych już nie. Niemniej, możliwe
jest zestawienie emisji komunikacyjnych, co przedstawia poniższa tabela.
Tabela 11 Stan emisji bazowej na terenie gmin powiatu pruszkowskiego
Brwinów

Michałowice

Piastów

Nadarzyn

Pruszków

Raszyn

2012 r.

2010 r.

2013 r.
Transport [Mg CO2]

157 097

17 796

13 409

6 373

306 896

12 840

Emisja ogółem
[Mg CO2]

275 796

43 808

129 384

88 100

729 872

132 458

Udział transportu
w emisji ogółem

57%

41%

10%

7%

42%

10%

Źródło: opracowanie własne

W roku bazowym największą ilością emisji z sektora transportu charakteryzowała się Gmina
Miasto Pruszków – ponad 306 tys. ton, a najmniejszą Gmina Nadarzyn - ponad 6,3 tys. ton. Emisja
komunikacyjna stanowiła w 2013 r. aż 57% całkowitej emisji CO2 na terenie Gminy Brwinów oraz
41% na terenie Gminy Michałowice.

Tabela 12 Emisja komunikacyjna z ruchu tranzytowego
Nr drogi

Brwinów

Pruszków
Emisja CO2 [Mg CO2]

701

1 055

715

718

772

7 767

719

10 900

95 345

720

7 777

-

760

-

4 778

A2

128 446

33 556

Suma

148 950

142 162

Źródło: opracowanie własne

Jak widać, wartość emisji pochodzącej z ruchu tranzytowego na terenie Gminy Brwinów ma
zbliżoną wartość do wartości na terenie Gminy Miasta Pruszków. Wysoki udział tego rodzaju emisji
w Gminie Brwinów wynika ze stosunkowo małej ilości emitowanego dwutlenku węgla z innych
sektorów.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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3.4.2. Planowany efekt ekologiczny
Efekt ten można oszacować w zakresie wszystkich wymienionych w Strategii zadań
przedstawionych w rozdziale 7, które będą prowadziły do:
•

Popularyzacji indywidualnych środków transportu (np. miejski rower elektryczny,
hulajnoga elektryczna);

•

Wzrostu udziału pojazdów elektrycznych wśród pojazdów eksploatowanych przez
mieszkańców.

Możliwe jest potencjalne uzyskanie efektu ekologicznego wynikającego ze zmniejszenia
emisji liniowej z transportu, która stanowić będzie składową wszystkich zadań Strategii. Efekty te
przedstawiono w wariantach:
•

Pesymistyczny (niskie tempo rozwoju elektromobilności);

•

Neutralny (tempo standardowe);

•

Optymistyczny (wysokie tempo).

Tempo rozwoju elektromobilności oznacza zastępowanie samochodów spalinowych pojazdami
zeroemisyjnymi. W poniższej tabeli przyjęto określone tendencje spadkowe udziału samochodów
spalinowych w ruchu miejskim w zależności od wariantu.
Na terenie powiatu zarejestrowanych jest 262 247 samochodów spalinowych (por. Tabela 19,
str. 63). Zakłada się, że w okresie realizacji strategii rozwoju elektromobilności w scenariuszu
optymistycznym 2% z 262 247 samochodów spalinowych zostanie wymienionych na samochody
zeroemisyjne. W wariancie neutralnym będzie to 0,4% natomiast w pesymistycznym – tylko
0,08%.

Tabela 13 Prognozowany trend zmiany liczby pojazdów spalinowych na rzecz
wprowadzania pojazdów zeroemisyjnych na terenie powiatu wg scenariuszy

Wariant

2019-2025r.

2026-2032r.

2033-2040r.

Całkowite
zmiany

Liczba pojazdów
wymienionych na
elektryczne łącznie
w latach 20192040

Pesymistyczny

-0,01%

-0,02%

-0,05%

-0,08%

210

Neutralny

-0,05%

-0,10%

-0,25%

-0,40%

1 049

Optymistyczny

-0,40%

-0,70%

-0,90%

-2,00%

5 245

Źródło: Opracowanie własne

Efekt środowiskowy wynikający z zastąpienia pojazdów spalinowych elektrycznymi obliczono
na podstawie założonego spadku udziału tych pierwszych na terenie powiatu. Do obliczeń przyjęto
EURO 3 jako średnią normę spalania pojazdu spalinowego zarejestrowanego na terenie powiatu (na
podstawie Wykres 3, str. 60). Pojazdy spalinowe o normie EURO 3 emitują:
•

0,594 g/km NMHC/ NMVOC,

•

4,5 g/km NOx,

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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•

0,09 g/km PM,

•

0,241 kg/km CO210.

Następnie przyjęto, że średni dzienny przebieg samochodu poruszającego się na terenie
powiatu to 17,3 km, co w skali roku daje 6310 km. Na podstawie wszystkich wyżej wymienionych
założeń wyliczono roczny spadek emisji po roku 2040.

Tabela 14 Prognozowany efekt ekologiczny (roczny spadek emisji) wynikający
z zakładanego spadku liczby pojazdów spalinowych na rzecz stopniowego
wzrostu udziału pojazdów zeroemisyjnych po roku 2040
Wariant

NMHC/ NMVOC [kg]

NOx [kg]

PM [kg]

CO2 [t]

Pesymistyczny

786

5 956

119

319

Neutralny

3 931

29 781

596

1 596

Optymistyczny

19 656

148 907

2 978

7 981

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Kalkulator emisji zanieczyszczeń i kosztów klimatu dla środków
transportu publicznego”, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Wdrażanie zadań Strategii elektromobilności będzie skutkowało zmniejszeniem oddziaływania
transportu na środowisko. Efekt ekologiczny będzie wynikał ze stopniowego odchodzenia od
samochodów

spalinowych

na

rzecz

samochodów

elektrycznych,

rowerów

a

także

UTO.

W przypadku standardowego rozwoju elektromobilności możliwe jest obniżenie emisji CO2
o

1

596

ton

rocznie.

Każdy

z

założonych

wariantów

jest

możliwy

do

osiągnięcia

w zależności od tempa rozwoju elektromobilności w kraju, działań podejmowanych przez powiat
oraz

gminy

wchodzące

w

jego

skład

a

także

zachowań

mieszkańców.

W

najbardziej

optymistycznym wariancie efekt środowiskowy może wpłynąć na ograniczenie emitowanego
CO2 nawet o 7 981 ton rocznie po roku 2040.

Monitoring jakości powietrza
Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) został utworzony w celu zapewnienia informacji
o stanie środowiska

11

. Monitoring jakości powietrza jest realizowany poprzez sieć stacji

pomiarowych. Główny Inspektor Ochrony Środowiska w oparciu o zebrane dane ocenia poziom
substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni. Kryteria oceny dzielą się na te związane
z ochroną zdrowia ludzi oraz ochroną roślin. Wskazuje również możliwe przyczyny występowania
przekroczeń w określonych rejonach.
Ocena ze

względu

na

ochronę

zdrowia ludzi

jest

oparta na podstawie

pomiarów

następujących substancji:
•

10

Dwutlenek siarki SO2,

Kalkulator emisji zanieczyszczeń i kosztów klimatu dla środków transportu publicznego, Centrum Unijnych

Projektów Transportowych
11

Ustawa z dnia 10 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1355)
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•

Dwutlenek azotu NO2,

•

Tlenek węgla CO,

•

Benzen C6H6,

•

Ozon O3,

•

Pył PM10,

•

Pył PM2,5,

•

Ołów Pb w pyle PM10,

•

Arsen As w pyle PM10,

•

Kadm Cd w pyle PM10,

•

Nikiel Ni w pyle PM10,

•

Benzo(a)piren w pyle PM10.

Lokalizacja stacji pomiarowych w ramach prowadzonego monitoringu ustalana jest przez
Inspektorat Ochrony Środowiska. W strefie mazowieckiej, do której należy powiat pruszkowski,
znajduje się 10 stacji pomiarowych. Na terenie powiatu zlokalizowana jest jedna stacja pomiarowa,
wyniki z której są wykorzystywane do corocznej oceny strefy. Znajduje się w Piastowie przy ul.
Pułaskiego 6/8. W rzeczywistości znajduje się więcej stacji pomiarowych, lecz są używane przez
inne instytucje publiczne oraz podmioty prywatne.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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4.
Stan obecny systemu transportowego
w powiecie pruszkowskim i regionie
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Kluczowym elementem dla wdrożenia elektromobilności jest system transportowy na terenie
powiatu. W tym rozdziale przedstawiono jego stan obecny, charakteryzując stan infrastruktury
transportowej

oraz

taboru.

Zaprezentowano

także

obecnie

występujące

niedobory

w zakresie transportu oraz omówiono kierunki modernizacji.

Struktura organizacyjna
Zgodnie z przepisami o samorządzie gminnym i powiatowym (Ustawa z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym oraz Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym),
odpowiednio gminy i powiat są zarządcami najważniejszych elementów systemu transportowego:
sieci dróg gminnych i powiatowych, w tym zarządzaniem parkowaniem płatnym w pasie tych dróg,
organizatorem miejskich i powiatowych przewozów publicznym transportem zbiorowym, a także są
regulatorem drogowych przewozów pasażerskich transportem zbiorowym (prywatnym) na swoim
terenie. Organizacja zarządzania oparta jest na dwóch jednostkach organizacyjnych:
Podmiotem administracji publicznej zarządzającym jest powiat i gmina, w imieniu których:
a)
b)

zarządcą dróg jest zarząd powiatu
zarządcą ruchu na drogach powiatowych i gminnych jest starosta powiatowy

(gmina nie zarządza ruchem),
c)

zadanie

organizowania

publicznego

transportu

zbiorowego

obecnie

nie

jest

realizowane
d)

zarząd powiatu wydaje zgodę na organizację ruchu na terenie powiatu.

Starosta zatwierdza projekt organizacji ruchu.
Prezydent miasta/ wójt gminy/ starosta poprzez regulamin organizacyjny urzędu lub
jednostek organizacyjnych gminy/ powiatu powierza stosownym jednostkom organizacyjnym:
•

prowadzenie spraw związanych z komunikacją miejską, rozkładami jazdy
przewoźników;

•

organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania komunikacji autobusowej
w zgodzie z wydanymi zezwoleniami;

•

współpraca z sąsiednimi gminami

w zakresie

organizacji

komunikacji

autobusowej, w tym komunikacji organizowanej przez te gminy,
•

rozpatrywanie wniosków i kontrola nad wydawaniem zezwoleń na przewóz
osób
w transporcie drogowym zgodnie z ustawą o transporcie drogowym;

•

nadzór nad infrastrukturą przystankową;

•

prowadzenie zadań związanych z funkcjonowaniem ew. systemu roweru
publicznego;

•

udostępnianie miejsca na przystanki w pasie drogowym

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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Zgodnie z przepisami zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu, w imieniu którego
obowiązki zarządcy dróg powiatowych pełni wyznaczony wydział. Do obowiązków Wydziału
Inwestycji i Drogownictwa należą m.in.:
•

Bieżący nadzór nad utrzymaniem powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej.

•

Przygotowywanie planów remontów i inwestycji oraz nadzór nad ich wykonaniem.

•

Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz zarządzanie ruchem
na

drogach

powiatowych

i

gminnych

oraz

nadzór

nad

utrzymaniem

dróg

powiatowych.
•

Zawieranie

porozumień,

umów

z

innymi

gminami,

podmiotami,

jednostkami

administracji publicznej w zakresie poprawy jakości dróg oraz bezpieczeństwa ich
użytkowników.
•

Opracowywanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

•

Koordynowanie robót w pasie drogowym.

•

Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych oraz kontrola ich
stanu.

•

Bieżący zarząd gruntami i innymi nieruchomościami w pasie drogowym.

•

Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.

•

Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie
innych zadań na rzecz obronności kraju.

•

Nadzór
i

nad

wykonywaniem

robót

interwencyjnych,

robót

utrzymaniowych

zabezpieczających.12

Powiat pruszkowski nie koordynuje zadań związanych z transportem publicznym. Zadania
związane z realizacją inwestycji we flotę pojazdów Starostwa realizuje Wydział Obsługi Urzędu.

Transport publiczny i transport prywatny
4.2.1. Publiczny transport zbiorowy
W powiecie pruszkowskim dwoma głównymi organizatorami transportu zbiorowego jest
miasto Pruszków oraz Miasto Warszawa. Na podstawie porozumień, Zakład Transportu Miejskiego
w Warszawie realizuje linie przebiegające na terenie każdej gminy w powiecie łącznie z miastem
Pruszków, zapewniające połączenie między nimi oraz z aglomeracją Warszawską. Również
transport publiczny Miasta Pruszków, realizowany przez zewnętrznego operatora, działa na
podstawie porozumień międzygminnych z sąsiadującymi gminami (Brwinów, Michałowice, Ożarów
Mazowiecki oraz Piastów). Przez gminy Piastów, miasto Pruszków oraz Brwinów przebiega trasa
kolejowa, na której połączenia realizują PKP, KM, i SKM, również istnieje druga linia biegnąca przez
gminy Michałowice, miasto Pruszków oraz gminę Brwinów, na której połączenia realizuje WKD.

12

https://bip.powiat.pruszkow.pl/

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

57 | 184

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla powiatu pruszkowskiego na lata 2019-2040
wersja końcowa

4.2.2. Transport prywatny
Transport prywatny jest jednym z dwóch rodzajów transportu (obok transportu zbiorowego)
według podziału ze względu na dostępność dla użytkowników. Jego zadaniem jest zaspokajanie
potrzeb transportowych konkretnej osoby lub rodziny.
W Powiecie Pruszkowskim zarejestrowanych jest 263041 pojazdów prywatnych napędzanych
własnym źródłem napędu. Poniżej przedstawiono podział pojazdów ze względu na ich rodzaj oraz
strukturę wiekową.

Wykres 2. Ilość pojazdów zarejestrowana w Powiecie Pruszkowskim
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z CEPiK, stan na dzień 01.11.2020 r.

Podczas analizy struktury pojazdów prywatnych należy zwrócić także uwagę na rodzaj paliwa
wykorzystywanego do ich napędu. To ono w głównej mierze wpływa na emisyjność pracy tych
pojazdów. W tabeli poniżej zaprezentowano podział paliw w przypadku motorowerów.

Tabela 15. Rodzaj paliw zasilających pojazdy w Powiecie Pruszkowskim
L.p.

Rodzaj paliwa podstawowego

Rodzaj paliwa alternatywnego

Liczba pojazdów

1.

Benzyna

-

122 314

2.

Benzyna

Gaz płynny (LPG)

26 486

3.

Benzyna

Energia elektryczna

566

4.

Benzyna

Gaz ziemny sprężony (CNG)

52

5.

Olej napędowy

-

113 447

6.

Energia elektryczna

-

151

7.

Gaz ziemny sprężony (CNG)

-

25

8.

Suma

263 041

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z CEPiK, stan na dzień 01.11.2020 r.

Najwięcej pojazdów (122 314 sztuk) zasilanych jest benzyną. Drugie w kolejności są pojazdy
z napędem diesla na olej napędowy (113 447 sztuk). Pojazdy, mające możliwość wykorzystania
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więcej niż jednego paliwa, stanowią 10,3 % wszystkich pojazdów. Należy zwrócić także uwagę, że
w powiecie jest zarejestrowanych 151 zeroemisyjnych samochodów osobowych zasilanych energią
elektryczną.
W tabeli poniżej przedstawiono strukturę pojazdów ze względu na ich charakter emisyjny. Do
kategorii pojazdów hybrydowych niskoemisyjnych zaliczono te mogące być zasilane przez więcej
niż jedno paliwo, wśród których przynajmniej jednym była energia elektryczna lub sprężony gaz
ziemny (CNG).

Tabela 16. Podział pojazdów ze względu na ich charakter emisyjny
L.p.

Typ pojazdów

Liczba pojazdów

1.

Spalinowe

262 247

2.

Hybrydowe/niskoemisyjne

643

3.

Zeroemisyjne (elektryczne)

151

4.

Suma

263041

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z CEPiK, stan na dzień 01.11.2020 r.

W Powiecie Pruszkowskim wśród wszystkich pojazdów prywatnych dominującą większość
stanowią pojazdy spalinowe (99,7%). Tylko nieliczne wykorzystują do napędu alternatywne,
bardziej przyjazne dla środowiska źródła energii. Główną przyczyną takiej struktury jest

przede

wszystkim znacznie wyższa cena pojazdów zero- i niskoemisyjnych w stosunku do ich spalinowych
odpowiedników. Dodatkowo niekorzystnym czynnikiem może być niewystarczająca infrastruktura
ładowania pojazdów elektrycznych na terenie powiatu.
Istotne jest, aby pojazdy spalinowe, mimo że nie są tak ekologiczne jak elektryczne czy
hybrydowe, spełniały odpowiednie normy emisji spalin (tzw. Normy EURO). Еurорејѕkіe ѕtаndаrdy
еmіѕјі ѕраlіn tо nоrmy оkrеślајąсe, іlе mаkѕуmаlnіе zanieczyszczeń mоgą wyemitować pojazdy
sprzedawane nа tеrеnіе Unіі Еurорејѕkіеј. Nоrmу te rеguluјą, јаkа роwіnnа bуć еmіѕја tlеnków
аzоtu, tlеnków węglа, węglоwоdоrów оrаz сząѕtеk ѕtаłусh w pojazdach poruszających ѕіę ро
drоgасh. Оd 1992, wraz z wprowadzeniem normy emisji EURO 1, kwеѕtіę tę obejmują dуrеktуwу
еurорејѕkіе, którе z сzаѕеm wprowadzają соrаz bаrdzіеј rуgоrуѕtусznе wymogi. W związku z tym
pojazdy wyprodukowane w danym okresie muszą spełniać wskazaną przepisami normę.
•

Od 1992 r. norma EURO 1

•

Od 1996 r. norma EURO 2

•

Od 2000 r. norma EURO 3

•

Od 2005 r. norma EURO 4

•

Od 2009 r. norma EURO 5

•

Od 2014 r. norma EURO 6

Na podstawie danych uzyskanych z CEPiK oraz obowiązujących w UE przepisów dotyczących
norm EURO dla pojazdów spalinowych podzielono te zarejestrowane w Powiecie Pruszkowskim ze
względu na spełniane przez nie odpowiednie normy emisji. W przypadku gdy w zestawieniach
CEPiK nieznana była norma EURO danych pojazdów, przyporządkowywano ją, opierając się na roku
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produkcji i obowiązujących w tamtym czasie dopuszczalnych normach, które charakteryzowały
produkowane wtedy pojazdy. Na wykresie poniżej przedstawiono wyniki analiz.

Wykres 3 Ilość pojazdów o danej normie emisji spalin w Powiecie
Pruszkowskim
60000

56970

53423

Liczba pojazdów

50000

44252
38024

40000
30000

45014

25207

20000
10000
151

0
EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6

BEV

Lata

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z CEPiK, stan na dzień 01.11.2020 r.

Pojazdy spalinowe zarejestrowane w Powiecie Pruszkowskim w większości nie spełniają norm
emisji powyżej EURO 4. Należy do nich ok. 66% wszystkich analizowanych środków transportu. Ma
to

bezpośredni

związek z wiekiem tych

pojazdów. W okresie

kiedy były produkowane,

obowiązywały mniej restrykcyjne normy takie jak EURO 1, 2 czy 3 lub nie wymagano jeszcze
żadnych norm emisji (przed 1992 rokiem). Pojazdy spalinowe spełniające najnowsze i najbardziej
restrykcyjne normy EURO 6 stanowią 17,1 % wszystkich, licząc 45 014 sztuk.
Nie można zapomnieć także o 151 pojazdach elektrycznych zeroemisyjnych, które są
najbardziej przyjazne dla środowiska spośród wszystkich pozostałych.

Rozkład pojazdów na terenie Powiatu Pruszkowskiego
Jednostka samorządu terytorialnego jaką jest Powiat Pruszkowski posiada tereny o
zróżnicowanej charakterystyce, tereny miejskie jak i wiejskie, w których rodzaj stosowanych
napędów oraz normy emisji spalin pojazdów mogą się od siebie zdecydowanie różnić.
Największy udział wśród zarejestrowanych niskoemisyjnych pojazdów jest w gminie
Raszyn (0,46%). Dla pojazdów zeroemisyjnych największe udziały są w gminach Raszyn (0,08%)
oraz Pruszków (0,07%).
W tabeli poniżej została zamieszczona liczba pojazdów w poszczególnych gminach,
podzielone według rodzaju paliwa używanego do jego napędzania.
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Tabela 17. Ilość pojazdów według paliw stosowanych w napędach w
poszczególnych gminach w Powiecie Pruszkowskim

Norma emisji spalin
Gmina
BRWINÓW
NADARZYN
PIASTÓW
PRUSZKÓW
RASZYN
MICHAŁOWICE
SUMA

P

ON

Benzyna+
CNG
4

CNG

HEV

BEV

SUMA

11245

Benzyna+
LPG
4190

16128

2

43

14

13903

29436

2504

6

15

60

25

17625

12096

3745

9

1

79

11

40361

31145

9832

18

4

167

54

20472

18977

3647

12

1

150

34

13825

10548

2568

3

2

67

13

122314

113447

26486

52

25

566

151

31626
45949
33566
81581
43293
27026
263041

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z CEPiK, stan na dzień 01.11.2020 r

Poniższy wykres zawierający ilość pojazdów napędzanych danym paliwem zarejestrowanych
w poszczególnych gminach.

Wykres 4. Rozkład ilościowy pojazdów według paliw stosowanych w
napędach na terenie Powiatu Pruszkowskiego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z CEPiK, stan na dzień 01.11.2020 r

Mimo dużego udziału pojazdów o normie emisji nieprzekraczającej EURO 4, można
wyróżnić gminy posiadające zdecydowaną część pojazdów spełniających wyśrubowane normy
emisji EURO 6. Z czego w Gminie Nadarzyn zarejestrowanych jest 16 618 pojazdów co stanowi, aż
36,2% pojazdów w zarejestrowanych w gminie. Druga pod względem ilościowym jest Gmina
Pruszków, w której zarejestrowanych jest 10 963 pojazdów spełniających normę EURO 6 (13,4%
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w Gminie Pruszków). Ze względu na udział procentowy kolejną jest Gmina Raszyn, gdzie aż 20,2%
zarejestrowanych pojazdów spalinowych spełnia obecnie najbardziej rygorystyczną normę.

Tabela 18. Ilość pojazdów w zależności od normy spalania
w poszczególnych gminach w Powiecie Pruszkowskim

Gmina
BRWINÓW
NADARZYN
PIASTÓW
PRUSZKÓW
RASZYN
MICHAŁOWICE
SUMA

EURO 1
4243
2425
3432
8626
3877
2604
25207

EURO 2
5813
3656
5386
13649
5951
3569
38024

Norma emisji spalin
EURO 3 EURO 4 EURO 5
8035
6486
4337
6077
7990
9158
7401
7282
7418
19882
16620
11787
9630
8821
6233
5945
6224
5319
56970
53423
44252

EURO 6
2698
16618
2636
10963
8747
3352
45014

BEV
14
25
11
54
34
13
151

SUMA
31626
45949
33566
81581
43293
27026
263041

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z CEPiK, stan na dzień 01.11.2020 r.

Poniższy

wykres

przedstawia

rozkład

pojazdów

o

danej

normie

emisji

spalin

w

poszczególnych gminach.

Wykres 5 Rozkład ilościowy pojazdów na terenie Powiatu Pruszkowskiego
według normy emisji spalin
100%
90%
80%

GMINA WIEJSKA
MICHAŁ
OWICE

70%

GMINA RASZYN

60%

GMINA PRUSZKÓW

50%
GMINA PIASTÓW

40%

30%

GMINA BRWINÓW

20%

GMINA NADARZYN

10%
0%
EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6

BEV

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z CEPiK, stan na dzień 01.11.2020 r.

4.2.3. Pojazdy o napędzie spalinowym
W tabeli poniżej zestawiono pojazdy o napędzie spalinowym, wykorzystywane w transporcie
w Powiecie Pruszkowskim. Zaliczyć można do nich pojazdy zasilane benzyną oraz olejem
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napędowym. Sumarycznie jest ich 262 247 sztuk. Stanowią one łącznie 99,7% wszystkich
pojazdów zarejestrowanych w powiecie.

Tabela 19.Podział pojazdów prywatnych o napędzie spalinowym
L.p.

Rodzaj paliwa podstawowego

Liczba pojazdów

1.

Benzyna

122 314

2.

Olej napędowy

113 447

3.

Suma

262 247

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z CEPiK, stan na dzień 01.11.2020 r.

4.2.4. Pojazdy napędzane gazem ziemnym lub innymi biopaliwami
W tabeli poniżej wskazano wszystkie pojazdy napędzane gazem ziemnym lub innymi
biopaliwami. Zaliczyć można do nich te zasilane gazem płynnym (LPG) oraz gazem ziemnym
sprężonym (CNG). Należy zaznaczyć, że niektóre pojazdy prywatne w Powiecie Pruszkowskim
mogą wykorzystywać więcej niż jedno paliwo. W tym przypadku występują również pojazdy
mogące być zasilane zamiennie przez:
•

Olej napędowy i gaz płynny (LPG)

•

Benzynę i gaz płynny (LPG)

•

Benzynę i gaz ziemny sprężony (CNG)

Łącznie pojazdów mogących być zasilane przez paliwa gazowe jest 14 828. Stanowią one
10,6% wszystkich pojazdów prywatnych zarejestrowanych w powiecie.

Tabela 20 Podział pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub innymi
biopaliwami.
L.p.

Rodzaj paliwa podstawowego

Rodzaj paliwa alternatywnego

Liczba pojazdów

1.
2.

Benzyna

Gaz płynny (LPG)

26 486

Benzyna

Gaz ziemny sprężony (CNG)

3.

52

Gaz ziemny sprężony (CNG)

-

25

4.

Suma

26 563

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z CEPiK, stan na dzień 01.11.2020 r.

4.2.5. Pojazdy o napędzie elektrycznym
Ostatnią kategorią są pojazdy zasilane energią elektryczną. W Powiecie Pruszkowskim
występują przypadki hybrydowych układów napędowych, w których, poza energią elektryczną, do
zasilania mogą być wykorzystywane także benzyna lub olej napędowy. Obecnie w powiecie
zarejestrowanych

jest

151 pojazdów

o

napędzie

elektrycznym

oraz

556

hybrydowych

elektrycznych, z czego jeden z nich jest eksploatowany przez Starostwo. W poniższej tabeli
przedstawiono ich podział.
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Tabela 21. Podział pojazdów o napędzie elektrycznym
L.p.

Rodzaj paliwa podstawowego

Rodzaj paliwa alternatywnego

Liczba pojazdów

1.

Benzyna

Energia elektryczna

556

2.

Energia elektryczna

-

151

3.

Suma

707

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z CEPiK, stan na dzień 01.11.2020 r.

4.2.6. Ogólnodostępna publiczna infrastruktura ładowania
Na terenie powiatu Pruszkowskiego znajduje się kilkanaście ogólnodostępnych punktów
ładowania pojazdów elektrycznych. Głównie ulokowane są one na parkingach Park&Ride (P+R
Pruszków) oraz parkingach dużych obiektów handlowych. Przeważnie są to stacje przyśpieszonego
ładowania prądem zmiennym. Punkty zlokalizowane przy trasie szybkiego ruchu S8 oraz przy Ptak
Warsaw Expo wyposażone są w możliwość szybkiego ładowania prądem stałym przy użyciu łącza
CCS oraz CHAdeMO.

4.2.7. Flota pojazdów powiatowych
Flota pojazdów w chwili obecnej składa się z 8 pojazdów realizujących zadania w Starostwie.

Tabela 22. Skład floty powiatu pruszkowskiego
Nazwa
jednostki

Marka
pojazdu

Rok
produkcji

Typ
napędu

Pojemność
silnika

Moc
(kW)

Standard
emisji

Rodzaj
paliwa

1

Powiat

2019

hybrydowy

2487

131

euro 6

2

Powiat

Toyota RAV
4
Skoda Fabia

2017

spalinowy

999

70

euro 6

Benzyna/
elektryczny
Benzyna

3

Powiat

Skoda Citigo

2017

spalinowy

999

55

euro 6

Benzyna

4

Powiat

Skoda YETI

2016

spalinowy

1395

92

euro 6

Benzyna

5

Powiat

Skoda Citigo

2016

spalinowy

999

55

euro 6

Benzyna

6

Powiat

2015

spalinowy

1598

84

euro 5

Diesel

7

Powiat

2011

spalinowy

1968

103

euro 5

Diesel

8

Powiat

Mercedes
VITO
VW Caddy
Maxi
VW Caddy
Furgon

2007

spalinowy

1390

59

bd.

Benzyna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „dane samochody- tabela gotowa.xlsx”

Większość z pojazdów powiatu ma mniej niż 5 lat, starsze są pojazdy

z grupy

tzw. samochodów dostawczych. Flota w ostatnich latach została rozszerzona o pojazdy o niewielkiej
pojemności silnika, służące do komunikacji na krótkich trasach. W roku 2019 zakupiony został
samochód hybrydowy. Flota jest wymieniana co około 10 lat, jest jednak rozbudowywana
w przypadku identyfikacji takiej potrzeby. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych
określa udział pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów użytkowanych przez JST w łącznej liczbie
pojazdów. Od stycznia 2020 powinien on wynosić minimum 10%, czyli przynajmniej jeden pojazd
powinien zostać dokupiony lub wymieniony w obecnej flocie pojazdów oraz od stycznia 2025 roku
minimum 30%, co przy braku zmian w liczebności floty oznacza przynajmniej 3 takie pojazdy.
W roku 2020 planowano zakup pojazdu elektrycznego wraz z budową instalacji ładowania,
jednak

konieczność

przeniesienia

budżetu

na

zadania

związane

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wpłynęła na decyzję o zatrzymaniu realizacji tego
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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zadania. Pojazdy te wykorzystywane są do różnorodnych zadań, co wpływa na ich przebiegi i ilość
zużytego paliwa. Parametry te wskazano w poniższej tabeli.

Tabela 23. Przebieg i zużycie paliwa pojazdów należących do powiatu

Marka pojazdu

Rok
produkcji

Liczba km
przejechanych
w roku 2019
(km)

1

Toyota RAV 4

2019

1 023

123

2

Skoda Fabia

2017

14 099

798

3

Skoda Citigo

2017

13 249

849

4

Skoda YETI

2016

9 288

976

5

Skoda Citigo

2016

11 143

715

6

Mercedes VITO

2015

6 054

543

7

VW Caddy Maxi

2011

10 295

880

8

VW Caddy
Furgon

2007

15 643

1 581

Zużycie
paliwa w roku
2019 (litry)

Przebieg
na
koniec
roku
2019
(km)

Przeznaczenie
pojazdu
przewóz
osób/transport
przewóz
osób/transport
przewóz
osób/transport
przewóz
osób/transport
przewóz
osób/transport
przewóz
osób/transport
przewóz
osób/transport
przewóz
osób/transport

800
33 244
26 381
30 502
36 719
24 177
118 464
167 729

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „dane samochody- tabela gotowa.xlsx”

4.2.8. Pojazdy przekazane do realizacji zadań publicznych w posiadaniu
podmiotów JST
Na potrzeby realizacji zadań publicznych zostały użyczone 2 pojazdy na potrzeby Policji oraz
2 pojazdy na potrzeby DPS Czubin.

Tabela 24 Wykaz pojazdów użyczonych do realizacji zadań publicznych
przez Powiat
Nazwa
jednostki

Marka
pojazdu

Rok
produkcji

Typ
napędu

Pojemność
silnika

Moc
(kW)

Standard
emisji

Rodzaj
paliwa

1

Policja

Skoda Fabia

2004

spalinowy

1 390

74

bd.

Benzyna

2

Policja

Skoda Octavia

2004

spalinowy

1 781

110

euro 5

Benzyna

3

DPS
Czubin
DPS
Czubin

Opel Vivaro

2018

spalinowy

1 598

107

euro 6

Diesel

Mercedes
Sprinter

2008

spalinowy

2 148

110

bd.

Diesel

4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „dane samochody- tabela gotowa.xlsx”

Większość przekazanych pojazdów ma ponad 10 lat. Ustawa o elektromobilności i paliwach
alternatywnych określa także udział pojazdów elektrycznych i napędzanych CNG lub LNG we flocie
pojazdów użytkowanych przez wykonawców określonych zadań publicznych. Od stycznia 2020
powinien on wynosić minimum 10% oraz od stycznia 2025 roku minimum 30%.
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Tabela 25 Przebieg i zużycie paliwa pojazdów użyczonych przez powiat

1

Marka pojazdu

Rok
produkcji

Liczba km
przejechanych
w roku 2019
(km)

Skoda Fabia

2004

8 829

Zużycie
paliwa w roku
2019 (litry)
730

Przeznaczenie
pojazdu

przewóz
osób/transport
2
Skoda Octavia
2004
15 981
1 925
przewóz
osób/transport
3
Opel Vivaro
2018
6 967
734
przewóz
osób/transport
4
Mercedes
2008
3 208
392
przewóz
Sprinter
osób/transport
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „dane samochody- tabela gotowa.xlsx”

Przebieg
na
koniec
roku
2019
(km)
-
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Parametry ilościowe i jakościowe istniejącego systemu
transportu
Do oceny stanu i prognoz parametrów systemu transportowego zastosowano podejście przez
popyt

na

usługi

transportowe.

Analiza

jest

ograniczona do

przewozów pasażerskich,

ze

szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego jako zadania publicznego samorządów.
Analizy oparto na uproszczonym modelu ekonometrycznym, odwzorowującym zachowania
mieszkańców powiatu, przy czym zmiennymi objaśniającymi model są dane demograficzne,
opisujące grupy wiekowe mieszkańców charakterystyczne dla głównych zachowań transportowych,
czyli przedprodukcyjne, produkcyjne i poprodukcyjne.

4.3.1. Stan i prognoza popytu na transport pasażerski
Powiat pruszkowski był objęty badaniami mobilności w ramach badania dla Warszawy i OMW
w roku 2005. Z braku innych danych założono, że wskaźniki mobilności są zbliżone do miast
z obszaru OMW (poza Warszawą), a ponadto założono, że te wskaźniki nie zmieniają się z czasem,
co potwierdzają badania w wielu miastach polskich, gdzie wskaźniki od początku roku 2010 są
stabilne, lub nieco się obniżają.
Dla

potrzeb

Strategii

nie

jest

niezbędne

określenie

szczegółowej

prognozy

ruchu.

Zastosowana metoda analizy dotyczy określenia stanu mobilności w roku bazowym oraz tendencje
spodziewanych zmian tak, aby sprecyzować kierunki działań związanych z wprowadzeniem
elektromobilności. Prognozę sporządzono dla okresu etapowego (2025) i perspektywicznego
(2035). Prognozy opracowano w ten sposób, że zachowano wskaźniki mobilności ogólnej
(ruchliwości na statystycznego mieszkańca), a prognozowano zmiany wynikające ze zmian
demograficznych (liczba ludności ogółem, grupy wiekowe) i społecznych (grupy ekonomiczne).
Dla horyzontów prognozowania (2025 i 2035) wprowadzono założone kierunkowo poziomy
podziału ruchu na środki podróżowania, w tym w szczególności dla ruchu rowerowego wraz z UTO
oraz transportem zbiorowym i indywidualnym. Wskaźniki te powinny stać się odnośnikiem polityki
zrównoważonego rozwoju powiatu. Ten czynnik powinien być uwzględniony w aktualizacji
dokumentów strategicznych w różnych dziedzinach.
Należy zaznaczyć, że dla potrzeb Strategii założono dążenie do uzyskania synergii między
trzema rodzajami polityki rozwoju:
• polityki zrównoważonego transportu, pozwalającej na zmniejszanie uzależnienia od
używania samochodu osobowego, a w efekcie zmniejszenia zatłoczenia motoryzacyjnego,
• polityki

rozwoju

ruchu

rowerowego

jako

nowego,

atrakcyjnego

środka

transportu

w stosunku do samochodu w poruszaniu się w obrębie powiatu i Pruszkowa w celach bytowych
(praca, nauka, zakupy) oraz w celach rekreacyjnych,
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

67 | 184

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla powiatu pruszkowskiego na lata 2019-2040
wersja końcowa
• polityki ekologicznej, polegającej na dążeniu do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
dla ochrony klimatu oraz zmniejszenie skażenia powietrza i hałasu w skali lokalnej, w tym dla
zwalczania zjawiska smogu.
Jednak trzeba zaznaczyć, że prognozy, jakie opracowano, nie ziszczą się „w miarę upływu
czasu”, ale tylko wtedy, kiedy zostaną podjęte działania w skali lokalnej (w tym powiatowej),
regionalnej i krajowej.

4.3.2. Zestawienie głównych wyników badań mobilności
Podstawą analizy ruchowej (popytu na podróże) jest prognoza demograficzna. W załączonych
wynikach analiz posłużono się prognozą GUS z 2014 roku (ostatnia jaka istnieje), uzupełniając te
materiały prognozą z roku 2011 w zakresie, jakiego nie uwzględniono w nowszym badaniu. Z braku
szczegółowych badań mobilności dla rejonu powiatu posłużono się ekspercką analizą wyników
badań mobilności w OMW – WBR 2005 oraz „Koncepcja wybudowania buspasa na DK7, pomiędzy
Łomiankami a Warszawą, w ciągu ulic: Kolejowej i Pułkowej” (TRANSEKO, W-wa, 2018).
Obserwowane jest zjawisko wyrównywania się mobilności w miastach dużych i otaczających
miastach mniejszych, ponadto w ostatnim okresie ogólna mobilność (czyli liczba podróży na
statystycznego mieszkańca) nieco maleje. Wynika to z faktu „starzenia się” populacji, co skutkuje
zmniejszających się udziałem w zbiorowości mieszkańców frakcji w wieku przedprodukcyjnym
i

produkcyjnym,

a

zwiększanie

w

wieku

poprodukcyjnym.

Ta

ostatnia

grupa

jest

z natury rzeczy mniej mobilna od pozostałych. Grupy: przedprodukcyjna i poprodukcyjna są mniej
mobilne niż produkcyjna. Obrazują to poniższe zestawienia.
Na podstawie wyników WBR ustalono podstawowe wskaźniki mobilności po to, aby możliwe
było sporządzenie ogólnej prognozy mobilności w Pruszkowie dla potrzeb Strategii, czyli
prognozowanie potencjalnego popytu na przejazdy związane z elektromobilnością.
Wykorzystano wyniki WBR 2005, według opracowania dla Łomianek

13

,w którym dla

uzyskania ufnych wyników uogólnione zostały badania we wszystkich podmiejskich gminach WOM
przy relatywnie niskiej próbie badawczej dla poszczególnych badanych rejonów/gmin. W tabeli
poniżej zestawiono wyniki badania z podziałem na grupy motywacji podróży oraz podziałem na
środki podróżowania. Tabela dotyczy tylko ruchu wewnętrznego w mieście.
Warto uzupełnić te dane o ruch generowany w powiecie (wyjazdowy i przyjazdowy) związany
z przejazdami do pracy i placówek edukacyjnych. Z badania GUS z roku 2016 wynika, że ruch
wyjazdowy stanowi około 16% ruchu mieszkańców w ciągu doby, zaś ruch dojazdowy to 75%
ruchu wyjazdowego (świadczy to o dużej roli gospodarczej powiatu w regionie). Warto także
zauważyć, że

ruch

związany z

Warszawą

stanowi

około

65%

sumy ruchu

wjazdowego

i wyjazdowego do miejsc pracy i nauki. Z badań BRPW wynika, że ruch ku Warszawie stanowi
Prognoza ruchu i analiza układu drogowego do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Łomianki”, BPRW Warszawa, 2009
13
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ponad 90% ruchów wjazdowych/wyjazdowych na przystankach kolejowych. To świadczy o tym, że
znaczący jest ruch samochodami osobowymi.

Tabela 26. Ruch zewnętrzny na terenie powiatu

Wyszczególnienie

praca
szkoły
suma
% ruchu do wobec
generowanego w powiecie
praca
szkoły
suma
% ruchu z/do W-wy wobec
generowanego w powiecie

Całość ruchu zewnętrznego mieszkańców
[podróże dziennie]
dojazdy
20 863
bd

wyjazdy
28 148
713

20 863
28 861
w tym do/z Warszawy
11,6%
16,0%
5 267
bd
5 267
2,9%

13 747
713
14 460
8,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem
w 2016 r.”, GUS 2016 oraz „Monitorowanie obszarów funkcjonalnych oraz dostępności terytorialnej”, GUS 2016

Powiat, położony w najbliższym sąsiedztwie centrum WOM ma relatywnie niski udział
dojazdów do Warszawy do pracy, co wynika z silnego sektora przemysłowego w Pruszkowie oraz
koncentracji dużych centrów handlowych w gminach Nadarzyn i Raszyn. Ta siła ekonomiczna
przyciąga także sporą siłę roboczą do Pruszkowa i Piastowa.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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Tabela 27 Parametry ruchliwości mieszkańców miast WOM (poza Warszawą)
Podróże wewnętrzne – wyjściowy podział modalny
Motywacja

udział podróży
pieszo

samochodem

tr. zbiorowym

rowerem

średnia

D-P

50%

30%

10%

10%

17%

P-D

50%

30%

10%

10%

16%

D-N

67%

11%

11%

11%

8%

N-D

67%

11%

11%

11%

7%

D-I

25%

60%

7%

8%

23%

I-D

25%

60%

7%

8%

24%

NZD

25%

60%

7%

8%

4%

średnia

40%

43%

9%

9%

100%

Podróże wewnętrzne – wyjściowy ilościowy podział modalny
Motywacja

liczba podróży
pieszo

samochodem

tr. zbiorowym

rowerem

suma

D-P

4 623

2 774

925

925

9 245

P-D

4 280

2 568

856

856

8 561

D-N

2 752

452

452

452

4 108

N-D

2 651

435

435

435

3 956

D-I

3 035

7 283

850

971

12 138

I-D

3 238

7 771

907

1 036

12 951

NZD

576

1 383

161

184

2 305

suma

21 154

22 665

4 585

4 859

53 264

Wskaźniki ruchliwości dla sytuacji wyjściowej
Motywacja

udział podróży
pieszo

samochodem

tr. zbiorowym

rowerem

suma

D-P

0,20

0,12

0,04

0,04

0,41

P-D

0,19

0,11

0,04

0,04

0,38

D-N

0,12

0,02

0,02

0,02

0,18

N-D

0,12

0,02

0,02

0,02

0,17

D-I

0,13

0,32

0,04

0,04

0,53

I-D

0,14

0,34

0,04

0,05

0,57

NZD

0,03

0,06

0,01

0,01

0,10

średnio

0,93

0,99

0,20

0,21

2,33

Źródło: Opracowanie własne wg Prognozy ruchu i analiza układu drogowego do „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki”, BPRW Warszawa, 2009

Oznaczenia:
•

D-P (dom – praca), P-D (praca – dom),

•

D-N (dom – nauka), N-D (nauka – dom)

•

D-I (dom – inne cele), I-D (inna cele – dom)

•

NZD (niezwiązana z domem).

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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4.3.3. Potencjał
ruchowy
powiatu
pruszkowskiego
z uwzględnieniem ruchu wewnętrznego i w połączeniach
z
innymi
obszarami
wraz
z
podziałem
modalnym
z dostosowaniem do sytuacji lokalnej
Doświadczenie w dziedzinie badań zachowań transportowych mieszkańców miast wskazuje
na dużą stabilność łącznej mobilności, co wynika z dziennego budżetu czasu zużywanego na
transport. Wykonywane okresowo analizy w skali globalnej wskazują, że ów budżet oznacza
gotowość do przeznaczenia na transport stałą wartość czasu dziennie, ostatnio około 1,5 godziny
dziennie w większych miastach, nieco poniżej w mniejszych14.
Z tych powodów w Strategii posłużono się metodą analogii do zachowań mobilnościowych
w zbadanych miastach Polski, w tym szczególnie w regionie stołecznym miasta Warszawa 15.
Wykres 6 Zmiany strukturalne demografii w powiecie pruszkowskim w latach 2009 –
2035

100%
90%
80%

Udział %%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2025 2030 2035

lata
wiek poprodukcyny

wiek produkcyjny

wiek przedprodukcyjny

Źródło: analiza własna na podstawie BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/

14
Por. tzw. „stała Marchetti’ego, np. w: Marchetti, C. (September 1994). "Anthropological invariants in
travel behavior" (PDF). Technological Forecasting and Social Change

Warszawskie Badanie Ruchu 2015 - PBS Sp. z o.o. z Sopotu (lider) oraz Politechnika Krakowska
i Politechnika Warszawska, na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy
15
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Wykres 7 Zmiany ilościowe demografii w powiecie pruszkowskim w latach 2009 – 2035
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Źródło: analiza własna na podstawie BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/

4.3.4. Prognozy
zmian
mobilności
i ich wpływ na elektromobilność

w

powiecie

pruszkowskim

Na podstawie przytoczonych obserwacji założono hipotezę dotyczącą polityki Powiatu
z wykorzystaniem zasad zrównoważonego transportu:
• Doprowadzenie do zwiększenia udziału przewozów pasażerskich transportem zbiorowym
przez

stosowną

politykę

taborową,

zwiększenie

liczby

kursów

oraz

polityką

parkingową

(ograniczenie parkowania w centrach miejscowości),
• Rozwój sieci rowerowej wraz z ew. usługami roweru miejskiego mają doprowadzić do
znaczącego wzrostu udziału tego ruchu (do poziomu 30% wszystkich podróży),
• Prowadzenie działań na rzecz zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, dla
uzyskania udziału samochodu w przewozach na poziomie 28% (polityka parkingowa).
Dla oszacowania przyszłego popytu na ruch pojazdów elektrycznych przeprowadzono analizę
związków mobilności ze zmianami demograficznymi, polegającymi na zmianach proporcji między
grupami społeczno – ekonomicznymi (aktywności produkcyjnej).

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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Tabela 28 Struktura ruchu pasażerskiego z uwzględnieniem zmian demograficznych
Ruch wg grup ekonomicznych
[podr./dobę]

Okres
modelu

Średnioterminowy
Perspektywic
zny
Długoterminowy
Kierunko-wy

Podział zadań przewozowych - hipoteza

Suma
ruchu w
dobie wg
średniej
ruchliwości
[podr./dob
ę]

w wieku
przedprodukcyj-nym

w wieku
produkcyjnym

w wieku
poprodukcyjnym

w
wieku
przedprodukc
yj-nym

w wieku
produkcyjnym

w wieku
poprodukcyjnym

średnia
ruchliwo
ść
[podr.
/dobę]

udział
[%]

liczba
[podr/
dobę]

udział
[%]

liczba
[podr/
dobę]

udział
[%]

liczba
[podr/
dobę]

udział
[%]

liczba
[podr/
dobę]

2018

359 901

28 178

282 472

49 251

1,5

2,8

1,4

2,2

25%

89 975

25%

89 975

48%

170 953

2,50%

8 998

2020

377 697

48 685

283 261

45 751

1,5

2,8

1,4

2,3

20%

75 539

25%

94 424

45%

169 964

10%

37 770

2022

367 538

49 188

274 419

43 930

1,5

2,7

1,3

2,2

18%

66 157

26%

95 560

41%

150 691

15%

55 131

2025

373 080

48 817

278 749

45 514

1,6

2,7

1,4

2,2

19%

70 885

27%

100 732

34%

126 847

20%

74 616

2030

390 453

49 203

291 144

50 106

1,6

2,8

1,5

2,2

18%

70 281

28%

109 327

29%

113 231

25%

97 613

2035

413 118

48 166

310 457

54 495

1,7

2,8

1,6

2,3

17%

70 230

30%

123 935

23%

95 017

30%

123 935

Rok
modelu

Istniejący

Ruchliwości w grupach mobilności
[podr/oso.]
pieszo

założenia wg WBR 2005

transportem zbiorowym

samochodami

rowerami i UTO

zbilansowanie

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem wyników WBR 2005

Uwaga: Przedstawione dane oparte są na hipotezie aktywnego oddziaływania na zachowania mieszkańców, wynikające z prowadzenia polityki
zrównoważonego rozwoju, w tym transportu i mobilności. Tabela obrazuje przepływy między gałęziami transportu, wynikające z tej polityki, przy
założeniu stabilnej mobilności ogólnej.
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Wykres 8. Zmiany proporcji podziału ruchu na środki transportu (hipoteza)
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Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem wyników WBR 2005

Wykres 9. Zmiany ilościowe podziału zadań przewozowych (hipoteza)
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Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem wyników WBR 2005

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

74 | 184

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla powiatu pruszkowskiego na lata 2019-2040
wersja końcowa
Tabela 29 Zmiany mobilności niepieszej w powiecie pruszkowskim (model ruchu)
Okres
modelu

Istniejący

Rok
Suma ruchu w
modelu dobie wg średniej
ruchliwości
[podr./dobę]

transportem
zbiorowym

samochodami

rowerami i UTO

udział [%]

liczba
[podr/
dobę]

udział
[%]

liczba
[podr/
dobę]

udział
[%]

liczba
[podr/
dobę]

2018

269 926

33%

89 975

63%

170 953

3%

8 998

2020

302 158

31%

94 424

56%

169 964

13%

37 770

Średnioterminowy

2022

301 381

32%

95 560

50%

150 691

18%

55 131

Pespektywiczny
Długoterminowy

2025

302 195

33%

100 732

42%

126 847

25%

74 616

2030

320 171

34%

109 327

35%

113 231

30%

97 613

Kierunkowy

2035

342 888

36%

123 935

28%

95 017

36%

123 935

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem wyników WBR 2005

Zmiany podziału zadań przewozowych modelowane są przy założeniach o nowej aktywności
powiatu i gmin, o których mowa wyżej. Tabele należy interpretować zarówno w układzie czasowym
(lat

prognozy), jak

i

założonych

wskaźników ruchliwości

podanych

w poprzedniej

tabeli

w komórkach kolorowanych na niebiesko. Oznacza to, że podane wartości udziałów poszczególnych
środków transportu nie są ściśle związane z latami prognozy – ważne jest, aby uzyskać prawidłowe
tendencje wzrostu/spadku udziałów.

4.3.5. Kierunki rozwoju systemu transportowego powiatu pod kątem
wykorzystania elektromobilności
Dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju sieci transportowej Pruszkowa koncentrują się na
infrastrukturze. W ramach podejścia zrównoważonej mobilności konieczne jest oderwanie się od
uwarunkowań czysto infrastrukturalnych, ponieważ szereg nowych zjawisk powoduje, że nacisk na
ten podsystem może prowadzić do zahamowania rozwoju systemu transportowego. Należy
zauważyć, że znaczna część elementów infrastruktury, jaką zaplanowano do realizacji w końcu lat
2000 – 2010, nie została zrealizowana (w tym jeden z najważniejszych projektów, czyli droga
wojewódzka zwana „Paszkowianką”). Dlatego konieczne jest spojrzenie na kierunki rozwoju
systemu pod kątem polityki transportowej: jej celów i instrumentów realizacji.
Celem polityki transportowej jest wykształcenie zrównoważonego systemu transportowego,
który

zaspokaja

potrzeby

mobilności

mieszkańców

o

wysokiej

gospodarowaniu zasobami. Głównym celem europejskiej polityki

jakości

przy

transportowej16

oszczędnym

jest ustanowienie

takiego systemu transportowego, który będzie stanowił podstawę postępu gospodarczego
16
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów: Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii
Europa 2020. Komisja Europejska, Bruksela 26.01.2011, COM (2011) 21.
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w Europie, wzmacniał konkurencyjność, a transport powinien zużywać mniej energii, lepiej
korzystać z nowoczesnej infrastruktury i ograniczać negatywny wpływ na środowisko oraz zasoby
naturalne.
Podejście takie wymaga racjonalizacji nowych inwestycji w infrastrukturę oraz poszukiwania
równowagi między popytem na mobilność i podażą systemu z uwzględnieniem zasady zarządzania
tym popytem. Zrównoważony transport zakłada więc zaspokojenie potrzeb mobilności, ale
z uwzględnieniem takiego kształtowania podziału ruchu na środki transportu, który nie powoduje
zużycia zasobów nieodnawialnych. Doświadczenie wskazuje, że takie podejście znajduje duże
wsparcie ze strony środowisk lokalnych, niechętnych dla wykupów nieruchomości pod nowe
inwestycje.
Elektromobilność pozwala na zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego w pewnym
zakresie, ale nie spowoduje likwidacji tego obciążenia. Drogą do takiego zmniejszenia jest także
obniżenie transportochłonności oraz dokonanie „przesunięcia” potoków pasażerskich z ruchu
samochodowego na transport zbiorowy i ruch rowerowy. Każda z tych kategorii jest potencjalnym
polem

do

wdrażania

napędów

elektrycznych

i

pokrewnych.

Analizy

popularności

napędu

elektrycznego wskazują, że te dwie kategorie najszybciej wdrożą zasady elektromobilności,
ponieważ w ograniczonym stopniu będą oparte na subsydiach inwestycyjnych, głównie na zakup
autobusów. Inne elementy (stacje ładowania, wypożyczalnie pojazdów, parkowanie i przechowanie
pojazdów) będą się rozwijały w ramach działalności komercyjnej.

4.3.6. Interpretacja wyników analiz mobilności w ramach Strategii
Sytuacja demograficzna i społeczna powiatu jest w warunkach krajowych specyficzna – tak
jak w większości powiatów podmiejskich Warszawy przewidywany jest pewien wzrost liczby
mieszkańców (do roku 2035 o 8% w stosunku do roku 2018), co jest prawdą nawet przy
nietypowych w Polsce proporcjach grup społecznych (wszystkie grupy ilościowo rosną, z czego o
7 % rośnie grupa w wieku przedprodukcyjnym, o około 11% w wieku produkcyjnym i 3% w wieku
poprodukcyjnym). Oceniono, że ogólna mobilność pozostanie na stabilnym poziomie około 2,3
podróży/osobę/dobę.

Gdyby

pozostawić

podział

modalny

na

obecnym

poziomie,

to

ruch

samochodowy wzrósłby o wskaźnik wzrostu liczby mieszkańców (obecnie liczba samochodów
dorównuje liczbie praw jazdy, czyli wzrost generowanego ruchu nie przekłada się na ruch
samochodowy) – wiadomo, że żadna sieć drogowa nie mogłaby takich natężeń przenieść. To
oznacza, że istnieje pole do wpływania na mobilność i podział ruchu na środki podróżowania
w pewnym zakresie poprzez stosowne zabiegi polityki transportowej.
Sposobem na opanowanie niekorzystnych zjawisk jest zrównoważona mobilność, która opiera
się na zasadzie zarządzania popytem w ramach podziału ruchu na środki transportu, przy
równoczesnych działaniach dla zmniejszenia ogólnego popytu na transport.
Przedstawione w Strategii wyniki analiz mobilności pokazują, jakie efekty można uzyskać po
zrealizowaniu

zasad

zrównoważonego

transportu

–

poprzez

zwiększanie

podaży

systemu

transportowego dla uzyskania efektu przesunięcia popytu na ruch z samochodów osobowych na
transport zbiorowy i ruch rowerowy. Pokazane prognozy w horyzoncie roku 2035 mówią
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o zmniejszeniu udziału samochodów z ponad 60% udziału w ruchu nie pieszym w roku 2018 do
prawie 45 – 60% w perspektywie (zależnie od popularności rowerów). Jest to realne jednak tylko
wtedy, kiedy równocześnie zostaną zastosowane następujące instrumenty zarządzania:
•

Dążenie do minimalizacji pracy przewozowej w układzie urbanistycznym (obniżanie
transportochłonności17),

•

Rozwój niezmotoryzowanych form transportu, w tym w szczególności ruchu rowerowego,
ale także pieszego,

•

Rozwój technologiczny przewozów transportem zbiorowym, dla poszerzania jego oferty
w kierunku innowacyjności napędów, ale także lepszej organizacji i wysokiej dostępności,
niezawodności i atrakcyjnych taryf,

•

Wprowadzanie innowacyjnych technologii Smart City udostępniających mieszkańcom
i

przybyszom

wszechstronną

informację

i

wsparcie

w

podejmowaniu

decyzji

transportowych.
W tych działaniach szczególną rolę może odegrać elektromobilność, ponieważ wspomniany
wzrost znaczenia ruchu pieszego i rowerowego oraz transport zbiorowy stwarzają większe pole dla
wykorzystanie

innowacyjnych,

zeroemisyjnych

napędów,

co

pozwala

obniżyć

ich

koszty

i przyciągnąć zarówno zwiększony popyt, jak i aktywną podaż usług.
Nieco inne spojrzenie należy zastosować w odniesieniu do indywidualnych przewozów
samochodami elektrycznymi – zastępowanie pojazdów spalinowych jest oczywiście potrzebne
i należy w tym kierunku iść, ale zastosowanie podobnej jak dla rowerów i transportu zbiorowego
filozofii zwiększania podaży dla ruchu w tej grupie nie prowadzi do rozwiązania kluczowego
problemu współczesnych miastach – czyli zatłoczenia. Dlatego rozwój elektromobilności w dziale
samochodów osobowych musi być poddany ocenie przez bilans ogółu kosztów i korzyści w miksie
transportowym.

Istniejący system zarządzania wraz ze wskazaniem roli
powiatu pruszkowskiego
Dotychczasowe prace związane z elektromobilnością były prowadzone przez właściwe do
zakresu zadania Wydziały Starostwa Powiatowego.

W szczególności zadania były koordynowane

przez Biuro Zarządu Starostwa, prowadzone przez Wydziały Ochrony Środowiska, Inwestycji
i Drogownictwa oraz Wydział Obsługi Urzędu.
Na terenie powiatu działania w zakresie elektromobilności prowadzą również bezpośrednio
gminy, które niezależnie przygotowują Strategie Rozwoju Elektromobilności dla obszarów gmin.

Ten aspekt planowania przestrzennego uwzględniony jest w ustawie z dnia 27marca 2003r.o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717)- art. 1, ust. 4 poz. 1), art.
17
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Opis niedoborów jakościowych
i infrastruktury w stosunku
zamierzeń

i ilościowych taboru
do dotychczasowych

Tabor
Zarówno obserwacje, jak i opinie mieszkańców każą uznać, że w zaspokajaniu potrzeb
przewozowych kluczowym problemem powiatu jest dojazd do i z Warszawy w godzinach szczytu.
Najpopularniejszą metodą podróży na tej relacji wg mieszkańców jest kolej, tutaj wskazywane było
wprowadzenie rozwiązania „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”, również dla terenu powiatu. Najczęściej
wskazywaną potrzebą przez mieszkańców było zagęszczenie sieci istniejących przystanków
autobusowych oraz wymiana pojazdów w taborze na zero- lub niskoemisyjne.
Infrastruktura – układ drogowy
Pod względem infrastruktury transportowej układ powiatu jest dobrze wyposażony, pewne
zastrzeżenia może budzić stan techniczny nawierzchni dróg lokalnych (nie jest to jednak
przedmiotem tego dokumentu).
Oddanie do ruchu Autostrady A2 i planowanie dobudowy tam kolejnych pasów ruchu oraz
dróg ekspresowych S7 i S8 wskazują, że kwestia ruchu tranzytowego przez rejon powiatu została
w zasadzie

rozwiązana.

Do

uzupełnienia

pozostaje

trasa

północ

–

południe,

zbierająca

i rozprowadzająca ruch z terenu powiatu do wspomnianych dróg krajowych, tzw. „Paszkowianka”.
Główne trasy ruchu wewnętrznego to drogi wojewódzkie DW 719 i DW720. Kluczowym
wyzwaniem jest kwestia poprowadzenia dróg przez teren miast. Obecnie zarządca tych dróg, czyli
Zarząd Dróg Wojewódzkich województwa mazowieckiego, nie przewiduje budowy obejścia
drogowego Pruszkowa (i ew. innych miejscowości w tym rejonie), niemniej trwają prace studialne
dla tego przedsięwzięcia.
Położenie tych dróg wyklucza poważną rozbudowę w wielu miejscach (poszerzenie o nowe
pasy ruchu i ścieżki rowerowe), nawet dobudowa ścieżki rowerowej odbywa się kosztem chodnika.
Obie drogi są częściowo zmodernizowane – przede wszystkim wyremontowano nawierzchnie
i wprowadzono urządzenia sterowania i bezpieczeństwa ruchu, głównie dla pieszych. Według
ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu Drogowego z 2015 roku natężenie na DW 719 na odcinku
miejskim Pruszkowa wynosi rząd 26 tys. pojazdów/dobę, co oznacza w godzinach szczytu około
3 tys. pojazdów, czyli obciążenie ruchem na odcinkach dwujezdniowych można określić jako
średnie, zaś na jednojezdniowych jako wysokie (natężenie ruchu przekracza natężenie krytyczne
drogi). Na DW 720 w rejonie Brwinowa natężenie wynosiło niecałe 8 tys. pojazdów/dobę, co
oznacza w godzinach szczytu około do 800 pojazdów i stan zatłoczenia można określić jako średni.
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4.5.1. Kierunek działań związany z wymianą floty pojazdów powiatu
Zgodnie z treścią artykułu 35 ustawy o elektromobilności powiat pruszkowski jest
zobligowany do zapewnienia, aby udział pojazdów elektrycznych w Starostwie był większy niż 30%
od dnia 1.01.2025 r. Udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów, od dnia
1 stycznia 2022r. powinien wynosić co najmniej 10%.

Data

Udział pojazdów
elektrycznych w urzędzie
10%
30%

01.01.2022
01.01.2025

Liczba pojazdów przy aktualnym stanie
floty
1
3

Zakres
inwestycji
niezbędnych
do
zniwelowania
niedoborów jakościowych i ilościowych systemu, w tym
inwestycji odtworzeniowych
4.6.1. Sieć drogowa, węzły integracyjne
Doświadczenie firmy Audytel wskazuje na następujące czynniki warunkujące szerokie
wprowadzenie elektromobilności, skutkujące poprawą środowiska miejskiego:
•

Warunkiem upowszechnienia elektrycznych pojazdów typu rowerowego i transportu
osobistego jest, tak jak dla rozwoju tradycyjnego ruchu rowerowego, udostępnienie
odpowiednio gęstej i zintegrowanej

sieci

dróg

dla

tych

pojazdów (zarówno

wydzielonych z jezdni samochodowych, jak i wyznaczonych w ich obrębie i poza pasami
dróg samochodowych); doświadczenie wskazuje, że bez takiej sieci udział ruchu
rowerowego nie przekroczy około 6%.
•

Warunkiem

popularyzacji

samochodów

elektrycznych

jest

upowszechnienie

publicznych punktów ładowania oraz wsparcie zakupu tych pojazdów do czasu
ustabilizowania się cen na poziomie zbliżonym do pojazdów tradycyjnych.
Warunkiem upowszechnienia autobusów elektrycznych w transporcie zbiorowym jest
wsparcie państwa dla tych działań poprzez obniżenie progu finansowania (obecnie koszt autobusów
elektrycznych jest 2 – 3 razy wyższy niż tradycyjnych, więc powiat musiałby znacząco zwiększyć
udział wydatków na lokalny transport zbiorowy w swoim budżecie) oraz wyjaśnienie kwestii
kosztów i procedur utylizacji zużytych baterii.
Sieć drogowa powiatu została zaplanowana w ramach prac studialnych, proces planowania
prowadzony jest w fazie aktualizacji. Obecnie realizowane przedsięwzięcia rozbudowy i budowy
nowych

dróg

dotyczą

w

zasadzie

tylko

dróg

zbiorczych

i lokalnych, natomiast plany poważniejszych nowych przedsięwzięć są przygotowywane i wdrażane
przez

Generalnego

Dyrektora

Dróg

Krajowych

i

Autostrad

(GDDKiA)

oraz

Zarząd

Dróg

Wojewódzkich (ZDW).
Układ dróg powiatowych i gminnych (zbiorczych i lokalnych) jest stopniowo wzbogacany
przez nowe odcinki, program rozbudowy jest szeroki i nakierowany na odciążanie newralgicznych
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

79 | 184

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla powiatu pruszkowskiego na lata 2019-2040
wersja końcowa
punktów. Stworzy to nowe możliwości dla ukształtowania zarówno układu linii autobusowych, jak
i dróg rowerowych. Obecnie w budżecie powiatu znajduje się łącznie 7 przedsięwzięć związanych
z modernizacją lub budową 9 dróg powiatowych (nr 3124W, 3129W, 3110W, 3107W, 3101W,
3103W, 3122W, 3120W, 3135W).
Projektowana DW „Paszkowianka” stanowić będzie ważny element ciągu komunikacyjnego
w układzie komunikacyjnym powiatu pruszkowskiego, prowadząc ruch tranzytowy na kierunku
północ – południe, „zbierając” w sposób bezpośredni ruch lokalny – gminny, jak i powiatowy. Droga
rozpocznie swój bieg od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 klasy GP relacji Warszawa –
Kamion. Następnie projektowana droga terenami rolniczymi przebiegać ma przez tereny wsi
Parzniew, gdzie przekracza wiaduktem linię kolejową relacji Warszawa Centralna – Katowice.
Projektowane rondo na terenie gminy Brwinów rozdziela drogę wojewódzką na dwa odcinki
– pierwszy odcinek o przekroju dwujezdniowym prowadzi ruch po terenach miasta Pruszków do
realizowanego przez GDDKiA w ciągu Autostrady A2 węzła „Pruszków”. Drugi odcinek o przekroju
jedno jezdniowym prowadził będzie ruch po terenach gminy Brwinów do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 720 DW 720 Błonie – Nadarzyn – zachodnie ramię „Paszkowianki” do węzła A2
w rejonie realizowanego również przez GDDKiA wiaduktu drogowego WD‐300 zlokalizowanego
w pasie autostrady A218.

Według „Planu sieci dróg powiatowych powiatu pruszkowskiego na lata 2017- 2030“,Starostwo
Powiatowe w Pruszkowie”,10.2017
18
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Oznaczenia:
istniejące drogi powiatowe

Rysunek 4. Układ drogowy powiatu
pruszkowskiego wraz z planowanymi
nowymi

planowana DW „Paszkowianka”
planowane drogi powiatowe

Źródło: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

Węzły integracyjne powinny być zlokalizowane w miejscach koncentracji odcinków sieci
kolejowej i drogowej, a także w pobliżu miejscowości o większym znaczeniu gospodarczym
i potencjale przewozowym. Obiekty węzłów powstaną jako przedsięwzięcia prywatno–publiczne,
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z udziałem samorządów lokalnych. Jako forma zarządzania preferowana jest forma spółek
celowych, z kapitałem prywatnym z zainteresowanego regionu.
Z

tej

charakterystyki

można

wysnuć

wniosek,

że

gęstość

sieci

drogowej

ulegnie

w najbliższym czasie zwiększaniu, ale obecna sieć drogowa pozostanie osnową dla układu linii
autobusowych w powiecie.

4.6.2. Ruch pieszy i rowerowy
Dotychczasowe działania w zakresie planowania i inwestowania w system transportowy są
skoncentrowane na rozwoju sieci drogowej, choć w mniejszym zakresie, niż przewidują to
dokumenty

strategiczne

poszczególnych

gmin.

Elementy

mogące

dotyczyć

wprost

kwestii

elektromobilności dotyczą wydzielania przestrzeni w pasach drogowych dla potrzeb pojazdów
przewidywanych do napędu elektrycznego:
•

autobusów, jako ewentualne pasy ruchu tylko dla transportu zbiorowego,

•

rowerów i UTO lub wytypowanych ulic i dróg gminnych i powiatowych z przeznaczaniem na

ścieżki lub trasy rowerowe i pieszo – rowerowe, oraz w ich sąsiedztwie:
•

miejsc dla stacji ładowania baterii w pojazdach elektrycznych różnych typów.
Rozwój ruchu rowerowego jest uzależniony od gęstości sieci dróg rowerowych i utworzenia

z nich spójnej sieci, obsługujących poszczególne miejscowości (zależność ruchu od gęstości sieci
naświetlono w kolejnym rozdziale). Wprowadzenie pojazdów elektrycznych powoduje zwiększenie
zasięgu ruchu rowerowego i ułatwienie poruszania się osób o mniejszej sprawności fizycznej, czyli
spowoduje poszerzenie rynku związanego z ruchem rowerowym.
Aby uzyskać efekty elektromobilności, działania w rozwijaniu sieci dróg rowerowych powinny
być prowadzone tak, aby uzyskać efekty kompletnej, zintegrowanej sieci, sprzyjającej znacznemu
wzrostowi udziału i liczby podróży rowerami i pojazdami UTO. Obecny stan i najbliższe plany
w zakresie rozwoju sieci dróg rowerowych niekiedy tego warunku nie spełniają, w szczególności
w centrach miast i miejscowości, czyli w oczekiwanym „zworniku” takiej sieci. Plany w tym zakresie
istnieją, ale są zaawansowane w niewielkim stopniu, a warunkiem uzyskania znaczącego
ograniczenia ruchu samochodowego jest udział ruchu rowerowego na poziomie około 20%.
Zgrubny szacunek pozwala przyjąć, że udział ten wynosi obecnie rząd 2 - 4%.
Należy jednak wziąć pod uwagę, że system dróg/ścieżek rowerowych w skali powiatu składa
się z podsystemów poszczególnych miast i gmin, a także, że w sieci mamy zarówno drogi rowerowe
dla potrzeb turystyki rowerowej, jak i typowo komunikacyjne trasy obsługujące poszczególne i ew.
sąsiednie miejscowości. Ze względu na to, że zasięg komunikacji z użyciem roweru wynosi do około
6, maksimum 10 km, średnio 4 km, a odległości między centrami poszczególnych gmin te wartości
przekraczają, należy założyć, że wspomniane przejazdy, poza turystycznymi, będą rzadko wybiegać
poza poszczególne miasta i miejscowości. Wyjątkiem jest obszar zlewających się miast Pruszkowa
i Piastowa, które w analizach połączono w jeden obszar funkcjonalny. Miasta i gminy powinny
dopracować plany swoich sieci dróg rowerowych do obsługi wewnętrznych potrzeb rowerzystów.
Inne zastrzeżenie dotyczy podróży rekreacyjnych – są one oddzielną kategorią niż typowe
przemieszczenia miejskie i nie są objęte Strategią, co nie oznacza, że sieć takich dróg rowerowych
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nie może być łączona z drogami miejskimi. Przejazdy komunikacyjne i rekreacyjne zwykle
odbywają się w inne dni i pory dnia, zaś największe potoki ruchu wiążą się ze szczytami ruchu
w dni powszednie.

Infrastruktura dla potrzeb ruchu rowerowego
Powiat pruszkowski przystąpił do tworzenia sieci ruchu rowerowego poporządkowanego
trzem celom: (a) udostepnieniu lokalnych punktów zainteresowania (praca, szkoły, usługi),
(b) dojazdu do przystanków kolejowych, (c) prowadzeniu ruchu rekreacyjnego / turystycznego.
Układ dróg rowerowych powiatu nie tworzy spójnej sieci, co nie ułatwia przemieszczenia
rowerem przez teren miast i gmin bez licznych zatrzymań. W poszczególnych gminach długość dróg
rowerowych jest zróżnicowana, mianowicie (liczby w km):

Pruszków

30,0

Piastów

3,5

Pruszków + Piastów

33,5

Brwinów

14,5

Michałowice

4,3

Raszyn

2,0

Nadarzyn

10,0

4.6.3. Estymacja ruchu pieszego i rowerowego
Dla powiatu pruszkowskiego nie były prowadzone badania zachowań transportowych
mieszkańców dla potrzeb ocen ruchu pieszego i rowerowego, stąd do estymacji zastosowano
metodę analogii, opartą na wynikach Warszawskiego Badania Ruchu z 2005 roku, a także badanie
przemieszczeń kart SIM w ramach ekspertyzy związanej z planem utworzenia bus pasa na drodze
krajowej DK 7 w 2009 roku w rejonie Łomianek. Na podstawie tych badań można założyć ogólny
udział ruchu pieszego i rowerowego w sumie ruchu wewnętrznego osób na poziomie 25 – 35%,
z czego ruch rowerowy może stanowić 1 – 10%, zależnie od rozwoju sieci dróg rowerowych.

4.6.4. Hipoteza rozwoju ruchu rowerowego
Doświadczenia światowe wskazują, że udział ruchu rowerowego w całkowitych podróżach
w mieście zależy od dwóch czynników: (1) gęstości sieci dróg rowerowych w mieście (km/km 2)
oraz (2) liczby użytkowników (ta wartość jest proporcjonalna do liczby mieszkańców, ale zależy
także od mobilności rowerowej, jaką trzeba zbadać przez stosowne badania socjologiczne).
W Polsce

nie

prowadzi

się

systematycznych,

szczegółowych

badań

ruchu

pieszego

i rowerowego, a zjawisko to zauważono już w okresie przed wzrostem popularności roweru
w krajach zachodnich. Fundamentalne badania w tej kwestii prowadzi w Austrii i Niemczech od lat
70. XX wieku zespół Profesora Hermanna Knoflachera z Uniwersytetu Technicznego z Wiednia
i wykazały one ścisłą, liniową korelację między udziałem ruchu rowerowego w podróżach

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

83 | 184

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla powiatu pruszkowskiego na lata 2019-2040
wersja końcowa
w mieście, a gęstością sieci infrastruktury rowerowej19. Dla warunków Austrii i Niemiec zależność tę
opisuje równanie liniowe:
Ur = 2,5 + 2,2 Gr
gdzie:
Ur – udział ruchu rowerowego w %
Gr – gęstość sieci długość dróg rowerowych w km na km2 obsługiwanej powierzchni.
Jak widać przy braku infrastruktury udział podróży rowerami wynosi około 3%. Zwiększenie
tej wartości wymaga rozbudowania systemu dróg rowerowych.
Dla warunków polskich zależność taką opracował Dr Andrzej Zalewski20 i opisuje ją równanie
liniowe:
Ur = 2,5 + 24 Rr
gdzie:
Ur – udział ruchu rowerowego w %
Rr – długość dróg rowerowych w km na 1000 mieszkańców
Gdyby z tej formuły wyprowadzić oczekiwany udział na poziomie 15% ruchu, wówczas
długość sieci powinna wynieść około 55 km, zaś dla 30% udziału – 120 km.
Relatywnie szybki przyrost ruchu rowerowego w zbadanych polskich miastach21 pokazuje, że
inwestowanie w infrastrukturę rowerową pozwala na „ściągnięcie” z ruchu samochodowego nawet
10% potoku pasażerskiego (wobec 30% w miastach niemieckich, holenderskich, skandynawskich,
ale polityka pro-rowerowa jest tam prowadzona od lat 60, nie wspominając, że rower od dawna był
tam ważnym środkiem transportu).
Co zrozumiałe, relacje długości sieci do udziału ruchu rowerowego zależą nie tylko od
gęstości sieci dróg rowerowych, ale także liczby mieszkańców (potencjalnych użytkowników).
W planowaniu sieci dróg rowerowych należy wziąć pod uwagę, że im więcej mieszkańców, tym
większe ryzyko, że ruch na drogach rowerowych przekroczy ich przepustowość w centralnej części
sieci, i odwrotnie – mała liczba użytkowników to „puste” drogi rowerowe.
Należy przy tym zastrzec, że stosowana często polityka aranżowania ścieżek rowerowych
w ramach pasów drogowych w obrębie chodników wprawdzie daje szybki przyrost długości sieci,
ale nie stwarza dogodnych warunków dla ruchu rowerzystów. Z czasem konieczne jest
przekształcanie sieci w system wydzielonych, samodzielnych dróg rowerowych, co zapewni przyrost
udziału ruchu rowerowego.

19 Knoflacher H., Kloss H. P. „Radverkehr den Ergebnissen einer Erhebung” (Wyniki badań ruchu rowerowego),
Strassenverkehrstechnik, 4/1979
20
Za Zalewski A. „Modele ruchu rowerowego w miastach i aglomeracjach”, w materiałach Konferencji „Modelowanie
podróży i prognozowanie ruchu”, Zeszyty Naukowo – Techniczne SITK RP Oddział w Krakowie, Kraków 2009
21

za http://www.green-projects.pl/2016/10/miasta-dla-rowerow-ranking-2016/ wg Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów
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Obecna sieć dróg rowerowych w powiecie ma długość około 60 km 22 i spodziewane
poszerzenie sieci o około 100 km jest niewystarczające dla zwiększenia udziału ruchu rowerowego.
Jak wynika z danych co do obecnego i planowanego stanu sieci w poszczególnych miastach
i gminach, nie spełniają one także cechy sieci kompleksowych. W poniższej tabeli podano
orientacyjne długości dróg i ścieżek rowerowych w poszczególnych gminach i ogółem dla powiatu.
W tabeli kolorami pokazano zbieżność / rozbieżność danych z różnych źródeł (obok BDL GUS źródła
to dane gmin, pomiary na mapach dróg rowerowych oraz materiały medialne).

Tabela 30 Orientacyjne dane o długości sieci dróg i ścieżek rowerowych
w powiecie pruszkowskim

Gmina
Brwinów

dł. wg BDL
GUS [km]

Długość mg map
i planów [km]

status

18,9

14,5
1,2
30,0
20,0
3,5
6,0
4,3
3,1
2,0
9,0
10,0
60,0
64,3
99,3

istn
plan
istn
plan
istn
plan
istn
plan
istn
plan
istn
plan
istn
plan

Pruszków

24,3

Piastów

4,9

Michałowice

16,8

Raszyn

1,9

Nadarzyn

23,2
Razem
duża
rozbieżność

zgodność

oficjalne

22
Dla potrzeb Strategii przyjęto, ze podawana jest długość drogi dla dwóch kierunków ruchu, czyli jeśli
ścieżki są usytuowane po obu stronach drogi jako jednokierunkowe, wówczas długość dotyczy obu ścieżek, jeśli
zaś droga lub ścieżka jest dwukierunkowa, podaje się długość tej wspólnej drogi. Dane oo długościach sieci są
podane na podstawie kwerendy internetowej
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Korzystając z przytoczonych wyżej formuł, można ustalić kierunkowe założenia co do
wielkości sieci dróg i ścieżek rowerowych w powiecie pruszkowskim według poniższych zasad:

Udział ruchu
rowerowego 2018 wg
modelu Knoflachera
[%]
Hipotetyczny,
oczekiwany udział
ruchu rowerowego w
ruchu niepieszym

2,50

2018

Wg wzoru Dr A.
Zalewskiego

Wg wzoru Prof.
H. Knoflachera

15

93

90

20

141

130

30

222

200

okres
2020 2035
2020 2035
2020 2035

Jak widać, wyniki dla dwóch różnych formuł empirycznych są wysoce zbieżne, mimo że każda
z nich uwzględnia inne zmienne objaśniające: austriacka oczekiwany udział ruchu rowerowego
i liczbę ludności, zaś polska – oczekiwany udział i liczbę ludności/użytkowników.
Trzeba więc założyć, że w ramach strategii powstanie sieć dróg rowerowych o długości około
200 km, co spowoduje wzrost do poziomu około 30 % udziału w sumie ruchu osób.
Z tych analiz wynika, że koncepcja lokalizacji i gęstości dróg rowerowych wsparta promocją
roweru oraz udostępnieniem pojazdów wspomaganych energią elektryczną, pozwala liczyć na
osiągnięcie po jej realizacji poziomu 20 - 30% udziału ruchu rowerowego w mieście, co odpowiada
liczbie podróży rowerowych rzędu 100 000 dziennie (obecnie szacowane na około 10 000).

4.6.5. Warunki wdrożenia polityki rozwoju ruchu rowerowego
Doświadczenia

miast

polskich

potwierdzają

wyniki

badań

niemieckich

i

austriackich

Knoflachera i Klossa o nadrzędnym znaczeniu utworzenia spójnej sieci dróg rowerowych jako
warunku wstępnego dla rozwoju ruchu rowerowego. Należy przyjąć kilka zasad wdrażania tej
koncepcji w celu uzyskania zakładanego udziału ruchu rowerowego w podróżach:
•

Koncepcja przewiduje kilka dodatkowych dróg w każdym z miast i gmin powiatu (z czego
w części północnej istnieją warunki dla stworzenia spójnej sieci dla kilku ośrodków) oraz
uzupełnień sieci. Niezbędnym do spełnienia warunkiem jest dodatkowe uzupełnienie sieci
ścieżek w centralnych częściach miast i gmin dla uzyskania wspólnej, kompleksowej sieci.

•

W kolejnej fazie rozwoju należy dążyć do rozdzielania pasów ruchu pieszego i rowerowego,
a następnie poprowadzić trasy rowerowe w dostępnej przestrzeni pasów drogowych,
wydzielając

dla

ruchu

rowerowego

niezbędne

minimum

miejsca

drogą

oznakowania

poziomego. Zasadą powinno być niezmuszanie rowerzysty do zsiadania z roweru.
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•

W kolejnym etapie należy poszukiwać możliwości wyprowadzania tras rowerowych poza
oddziaływanie ruchu pieszego. Pozwoli to na uzyskanie właściwej szerokości pasa ruchu dla
rowerów.

•

Koncepcja zawiera tylko elementy przestrzenne sieci, dlatego należy do niej opracować
i wdrożyć elementy organizacji ruchu oraz popularyzacji ruchu rowerowego, bez
czego uzyskanie wzrostu udziału tego ruchu nie będzie realne. Większość miast polskich
praktykuje

w

tym

zakresie

ścisłe

współdziałanie

z

organizacjami

i

ekologicznymi,

i entuzjastów ruchu rowerowego.
•

Za spełnieniem zakładanych optymistycznych założeń wielkości ruchu rowerowego przemawia
szybkie

wprowadzanie

technologii

wspomagania

napędu

mięśniami

napędem

elektrycznym, co zdecydowanie poprawi zdolności cyklistów do pokonywania wzniesień.

Podsumowanie
Powiat pruszkowski dysponuje rozwiniętą siecią transportową, lecz wymaga ona uzupełnień
dla uzyskania stanu kompletności pod kątem:
•

możliwości przeprowadzenia elementów uspokojenia ruchu w centrach miast i gmin,
co pozwoli na ograniczanie tam ruchu samochodowego i wprowadzenie bezpiecznego
i efektywnego ruchu pieszego i rowerowego,
• możliwości

wdrożenia

i poszczególnych

miast

rozwiniętego
i

gmin,

co

systemu

rowerowego

zwiększy

możliwości

w

skali

wdrażania

powiatu
zasad

elektromobilności, szczególnie w odniesieniu do roweru elektrycznego i UTO.
Sieć

drogowa

jest

dobrze

przygotowana

do

rozwijania

usług

lokalnego

transportu

zbiorowego. Niemniej szacowany udział tego ruchu w przewozach jest bardzo niski (rząd 30%) co
powoduje, że pojazdy elektryczne, ze względu na swój znaczny koszt inwestycyjny, mogą się
okazać nieopłacalne, chyba, że zostaną objęte pomocą państwa. Ta kwestia wymaga zbadania
w ramach koncepcji rozwoju transportu zbiorowego.
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5.
Opis istniejącego systemu
energetycznego i gazowego JST
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System elektroenergetyczny i gazowy
W krajowym systemie elektroenergetycznym wyróżnia się 3 podsystemy:
•

Wytwarzanie,

•

Przesył energii,

•

Dystrybucja energii.
W zależności od odległości, energia elektryczna jest przesyłana na różnych poziomach

napięć. Wyróżnia się:
•

Sieć przesyłową najwyższego napięcia – pracującą w zakresie od 220 kV do 400 kV,
wykorzystywaną do przesyłu energii na duże odległości,

•

Sieć przesyłową i dystrybucyjną wysokiego napięcia – pracującą na napięciu 110 kV,
stosowaną do przesyłu na odległość do kilkudziesięciu kilometrów,

•

Sieć dystrybucyjną średniego napięcia (SN) pracującą na napięciu od 6 kV do 30 kV,
wykorzystywaną przy dystrybucji energii elektrycznej,

•

Sieć dystrybucyjną niskiego napięcia (nn), dostarczającą napięcie o wartości 230/400 V,
stosowaną do dystrybucji energii elektrycznej do końcowego odbiorcy.
Wykorzystanie pojazdów elektrycznych wpłynie w istotny sposób na funkcjonowanie systemu

elektroenergetycznego w Powiecie, w szczególności na obciążenie lokalnych sieci dystrybucyjnych
średnich i niskich napięć oraz stacji transformatorowych SN/nn.
Podobnie w systemie gazowniczym wyróżnia się sieci wysokiego, średniego i niskiego
ciśnienia. Rozróżnienie wynika z ciśnienia roboczego danego rurociągu:
•

Ciśnienie w sieci przesyłowej, wysokiego ciśnienia wynosi powyżej 1,6 MPa (zwykle
1,6-6 MPa),

•

Ciśnienie w sieci dystrybucyjnej, średniego ciśnienia wynosi około 1 MPa (od 10 KPa
do 1,6 MPa),

•

Ciśnienie w sieci odbiorczej, niskiego ciśnienia wynosi do 10 kPa.

5.1.1. Infrastruktura elektroenergetyczna i gazowa na terenie powiatu

Infrastruktura elektroenergetyczna
Na

terenie

powiatu

pruszkowskiego

funkcjonuje

Elektrociepłownia

Pruszków

będąca

własnością spółki PGNiG TERMIKA. Dostarcza ona ciepło oraz energię elektryczną mieszkańcom
gmin Pruszków, Piastów oraz Michałowice. Zainstalowana moc cieplna to 186 MWt, a zainstalowana
moc elektryczna to 9,1 MWe23. Elektrociepłownia wytwarza energię w procesie spalania węgla
kamiennego.

23

https://termika.pgnig.pl/elektrocieplownia-pruszkow
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Operatorem

systemu

dystrybucyjnego

na

terenie

powiatu

pruszkowskiego

jest

PGE

Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Pruszków.
Tabela 31. Parametry wybranych stacji elektroenergetycznych 110/15kV zasilających
teren powiatu pruszkowskiego

Nazwa GPZ

Obciążenie w szczycie [MW]

Moc zainstalowanych
transformatorów [MVA]

2016

2017

2018

RPZ PTW

2 x 25

12,8

13,1

13,5

RPZ WUR

b/d

b/d

b/d

b/d

RPZ PRU

b/d

b/d

b/d

b/d

RPZ PRU2

2 x 16

b/d

b/d

b/d

Źródło: Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gmin powiatu pruszkowskiego

Na Rysunek 5 przedstawiono schemat sieci przesyłowej zarządzanej przez OSP w rejonie
miasta stołecznego Warszawy. Na jego podstawie można stwierdzić, że przez teren powiatu
pruszkowskiego nie przebiega żadna z linii najwyższych napięć (NN) zarządzana przez PSE.
Rysunek 5. Schemat sieci przesyłowej w rejonie Warszawy

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne
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Sieć gazowa
Operatorem gazowego systemu dystrybucyjnego na terenie powiatu jest Polska Spółka
Gazownicza Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, Gazownia w Pruszkowie.
W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe parametry sieci gazowej z lat 2015-2018.
Tabela 32. Parametry sieci gazowej na terenie powiatu pruszkowskiego
Parametr / Rok

2015

2016

2017

2018

Długość sieci przesyłowej [m]

12 302

12 302

12 366

12 580

Długość sieci dystrybucyjnej [m]

885 658

899 154

907 413

923 760

Długość sieci (ogółem) [m]

897 960

911 456

919 779

936 340

32 551

32 850

31 866

32 356

137 066

138 859

139 304

139 371

Czynne przyłącza do budynków
(ogółem) [szt.]
Ludność korzystająca
z sieci gazowej [os.]
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

5.1.2. Planowane inwestycje w infrastrukturę
Infrastruktura elektroenergetyczna
Operator systemu dystrybucyjnego na terenie powiatu pruszkowskiego – spółka PGE
Dystrybucja S.A. – zaplanowała na lata 2015-2020 dwie inwestycje na terenie Gminy Michałowice.
Mają one na celu podnieść poziom bezpieczeństwa funkcjonowania systemu energetycznego:
•

Budowa napowietrznej stacji transformatorowej w miejscowości Pęcice Małe,

•

Budowa wnętrzowej stacji transformatorowej w miejscowości Pęcice.

Spółka PGE będzie również prowadzić na terenie powiatu drobne prace modernizacyjne
związane z przyłączeniem nowych obiektów do sieci oraz wymianą sieci napowietrznych na sieci
kablowe. Działania podejmowane przez spółkę będą zgodne z dokumentem „Plan rozwoju na lata
2017-2022 PGE Dystrybucja S.A.”.

Infrastruktura gazowa
Przez powiat pruszkowski ma przebiegać kontrowersyjny gazociąg wysokiego ciśnienia
Rembelszczyzna-Mory-Wola Karczewska budowany przez spółkę Gaz-System. Przetnie on między
innymi tereny Pruszkowa, Brwinowa, Piastowa, Ożarowa Mazowieckiego czy Nadarzyna.
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Ocena bezpieczeństwa energetycznego jednostki
samorządu terytorialnego
W przypadku chęci przyłączenia infrastruktury elektroenergetycznej do ładowania pojazdów,
zarówno zasilanych gazem ziemnym, jak i energią elektryczną, konieczne jest uzyskanie
warunków przyłączeniowych od stosownego odbiorcy. Nie zostaną one wydane, jeżeli
system w wyniku przyłączenia nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa energetycznego,
który jest również celem dystrybutorów. Położenie powiatu pruszkowskiego w miejscu
strategicznie ważnym w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Warszawy sprawia, że nie
występuje tu zagrożenie w zakresie stabilności dostaw energii elektrycznej oraz gazu ziemnego.
Gęsta sieć infrastruktury służącej dostarczaniu odbiorcom zarówno energii elektrycznej, jak i gazu
ziemnego, a także relatywnie niewielka odległość dzieląca powiat od Elektrowni Kozienice – drugiej
po El. Bełchatów największej elektrowni w Polsce – stanowią podstawę stabilnego zaopatrzenia
regionu w nośniki energii.

Wariantowa prognoza zapotrzebowania na energię
elektryczną, gaz lub inne paliwa alternatywne w okresie
do 2025 r. w oparciu o program rozwoju gminy
5.3.1. Prognoza na zapotrzebowanie z uwzględnieniem obecnego trendu
Energia elektryczna
Na

podstawie

danych

udostępnionych

przez

Główny

Urząd

Statystyczny

pozyskano

informacje na temat zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na terenie powiatu
pruszkowskiego. Dane te przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 33. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na terenie powiatu
pruszkowskiego w latach 2015-2018
Parametr / Rok

2015

2016

2017

2018

Zużycie energii elektrycznej [MWh]

163 691

165 766

175 703

175 565

Odbiorcy energii elektrycznej

65 132

66 613

69 313

70 490

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Na podstawie danych pozyskanych z dokumentów lokalnych, sporządzonych przez gminy
powiatu pruszkowskiego przyjęto, że zużycie energii poza gospodarstwami domowymi odpowiada
średnio 57% wolumenu energii zużytej przez gospodarstwa domowe. Na tej podstawie oszacowano
zużycie energii elektrycznej na terenie całego powiatu w roku 2018, a także przedstawiono
prognozę wzrostu zużycia do roku 2040 w trzech scenariuszach:
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Tabela 34. Prognoza zużycia energii elektrycznej w powiecie pruszkowskim
Rok

Stagnacja [MWh]

Rozwój [MWh]

Skok [MWh]

2018

275 321

275 321

275 321

2019

278 075

279 451

280 828

2020

280 855

283 643

286 444

2021

283 664

287 898

292 173

2022

286 500

292 216

298 017

2023

289 365

296 599

303 977

2024

292 259

301 048

310 057

2025

295 182

305 564

316 258

2026

298 134

310 147

322 583

2027

301 115

314 800

329 034

2028

304 126

319 522

335 615

2029

307 167

324 314

342 327

2030

310 239

329 179

349 174

2031

311 790

331 648

352 666

2032

313 349

334 135

356 192

2033

314 916

336 641

359 754

2034

316 490

339 166

363 352

2035

318 073

341 710

366 985

2036

319 663

344 273

370 655

2037

321 262

346 855

374 362

2038

322 868

349 456

378 105

2039

324 482

352 077

381 887

2040

326 105

354 718

385 705

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentów gminnych oraz danych GUS
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Gaz ziemny
Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Główny Urząd Statystyczny.
Tabela 35. Zużycie gazu na terenie powiatu pruszkowskiego w latach 2015-2018
Parametr / Rok

2015

2016

2017

2018

Zużycie gazu ziemnego [MWh]

687 397,5

717 830,6

759 065,3

707 150,8

584 725,1

532 158,3

572 251,5

556 496,9

Zużycie gazu na ogrzewanie
mieszkań [MWh]
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Na podstawie danych pozyskanych z Banku Danych Lokalnych GUS przedstawiono prognozę
wzrostu zużycia gazu ziemnego na terenie powiatu do roku 2040 w trzech scenariuszach:
Tabela 36. Prognoza zużycia gazu ziemnego na terenie powiatu pruszkowskiego
Rok

Stagnacja [MWh]

Rozwój [MWh]

Skok [MWh]

2018

707 151

707 151

707 151

2019

714 222

717 758

721 294

2020

721 365

728 524

735 720

2021

728 578

739 452

750 434

2022

735 864

750 544

765 443

2023

743 223

761 802

780 752

2024

750 655

773 229

796 367

2025

758 161

784 828

812 294

2026

765 743

796 600

828 540

2027

773 400

808 549

845 111

2028

781 134

820 677

862 013

2029

788 946

832 988

879 253

2030

796 835

845 482

896 838

2031

800 819

858 165

914 775

2032

804 823

871 037

933 070

2033

808 848

884 103

951 732

2034

812 892

897 364

970 767

2035

816 956

910 825

990 182

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

94 | 184

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla powiatu pruszkowskiego na lata 2019-2040
wersja końcowa
2036

821 041

924 487

1 009 985

2037

825 146

938 354

1 030 185

2038

829 272

952 430

1 050 789

2039

833 418

966 716

1 071 805

2040

837 585

981 217

1 093 241

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentów gminnych oraz danych GUS

5.3.2. Prognoza na zapotrzebowanie z uwzględnieniem założeń strategii
Energia elektryczna
Założono, że bez inwestycji w infrastrukturę związaną z elektromobilnością, wzrost
zapotrzebowania na energię elektryczną w latach 2020-2040 w ujęciu rocznym będzie odpowiadał
zmianie określonej w scenariuszu „Rozwój”. Zależnie od wielkości inwestycji w infrastrukturę
ładowania

pojazdów

elektrycznych

zmiana

zapotrzebowania

na

energię

elektryczną

może

przebiegać w różnych scenariuszach, tj. w „Wariancie 1” lub „Wariancie 2”:
Wariant 0 – Zakładający postępujący wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną
odpowiadający wzrostowi przedstawionemu w scenariuszu „Rozwój”.
Wariant

1

–

Budowa

infrastruktury

w

ramach

dostępu

do

istniejących

mocy

przyłączeniowych – wariant ten nie będzie miał wpływu na bezpieczeństwo energetyczne powiatu,
a przyrost zużycia energii z niego wynikający będzie minimalny – założono 0,1% rocznie w latach
2021-2027 i 0,03% w latach do roku 2035.
Wariant

2 – Szybkiego rozwoju elektromobilności – wariant ten zakłada wysokie

zainteresowanie inwestycjami w pojazdy elektryczne. Skutkiem tego zapotrzebowanie na energię
będzie szybko rosnąć na potrzeby budowy infrastruktury w najbliższych latach (0,2% w latach
2021-2027), po czym przyrost spowolni (pojedyncze, przydomowe ładowarki, 0,07% w latach
2027-2035).
Tabela

37.

Prognoza

wzrostu

zapotrzebowania

na

energię

w

wyniku

rozwoju

elektromobilności
Wariant 0

Wariant 1

Wariant 2

[MWh]

[MWh]

[MWh]

2020

283 643

283 643

2021

287 898

2022

Rok

Wskaźnik W1

Wskaźnik W2

283 643

-

-

288 185

288 473

0,10%

0,20%

292 216

292 801

293 386

0,10%

0,20%

2023

296 599

297 490

298 382

0,10%

0,20%

2024

301 048

302 254

303 464

0,10%

0,20%
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Wariant 0

Wariant 1

Wariant 2

[MWh]

[MWh]

[MWh]

2025

305 564

307 095

2026

310 147

2027

Rok

Wskaźnik W1

Wskaźnik W2

308 632

0,10%

0,20%

312 013

313 888

0,10%

0,20%

314 800

317 010

319 233

0,10%

0,20%

2028

319 522

321 862

324 249

0,03%

0,07%

2029

324 314

326 787

329 343

0,03%

0,07%

2030

329 179

331 789

334 517

0,03%

0,07%

2031

331 648

334 378

337 262

0,03%

0,07%

2032

334 135

336 986

340 029

0,03%

0,07%

2033

336 641

339 616

342 819

0,03%

0,07%

2034

339 166

342 265

345 632

0,03%

0,07%

2035

341 710

344 936

348 468

0,03%

0,07%

2036

344 273

347 627

351 327

0,03%

0,07%

2037

346 855

350 339

354 210

0,03%

0,07%

2038

349 456

353 073

357 116

0,03%

0,07%

2039

352 077

355 828

360 047

0,03%

0,07%

2040

354 718

358 604

363 001

0,03%

0,07%

Źródło: Opracowanie własne

370 000
350 000
330 000
310 000
290 000

Wariant 0

Wariant 1

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

270 000

2020

Zużycie energii elektrycznej [MWh]

Wykres 10. Prognoza zużycia energii elektrycznej do roku 2040

Wariant 2
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Źródło: Opracowanie własne

Gaz ziemny
Założono, że bez inwestycji w infrastrukturę związaną z paliwami alternatywnymi wzrost
zapotrzebowania na gaz ziemny w latach 2020-2040 w ujęciu rocznym będzie odpowiadał zmianie
określonej w scenariuszu „Stagnacja”. Zależnie od wielkości inwestycji w infrastrukturę tankowania
pojazdów paliwami gazowymi zmiana zapotrzebowania na gaz ziemny może przebiegać w różnych
scenariuszach, tj. w „Wariancie 1” lub „Wariancie 2”:
Wariant 0 – Zakładający postępujący wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny odpowiadający
wzrostowi przedstawionemu w scenariuszu „Stagnacja”.
Wariant

1

–

Budowa

infrastruktury

w

ramach

dostępu

do

istniejących

mocy

przyłączeniowych – wariant ten nie będzie miał wpływu na bezpieczeństwo energetyczne powiatu,
a przyrost zużycia energii z niego wynikający będzie minimalny – założono 0,1% rocznie w latach
2021-2027 i 0,03% w latach do roku 2035.
Wariant

2 – Szybkiego rozwoju elektromobilności – wariant ten zakłada wysokie

zainteresowanie inwestycjami w pojazdy zasilane paliwami alternatywnymi. Skutkiem tego
zapotrzebowanie

na

energię

będzie

szybko

rosnąć

na

potrzeby

budowy

infrastruktury

w najbliższych latach (0,2% w latach 2021-2027), po czym przyrost spowolni (pojedyncze,
przydomowe ładowarki, 0,07% w latach 2027-2035).
Tabela 38. Prognoza wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny w wyniku rozwoju
elektromobilności
Wariant 0

Wariant 1

Wariant 2

[MWh]

[MWh]

[MWh]

2020

721 364,53

721 364,53

2021

728 578,18

2022

Rok

Wskaźnik W1

Wskaźnik W2

721 364,53

-

-

729 306,75

730 035,33

0,10%

0,20%

735 863,96

737 336,42

738 810,36

0,10%

0,20%

2023

743 222,60

745 454,50

747 690,86

0,10%

0,20%

2024

750 654,82

753 661,95

756 678,10

0,10%

0,20%

2025

758 161,37

761 959,77

765 773,37

0,10%

0,20%

2026

765 742,99

770 348,95

774 977,97

0,10%

0,20%

2027

773 400,42

778 830,49

784 293,20

0,10%

0,20%

2028

781 134,42

786 854,78

792 690,63

0,03%

0,07%

2029

788 945,76

794 961,74

801 177,97

0,03%

0,07%

2030

796 835,22

803 152,23

809 756,18

0,03%

0,07%

2031

800 819,40

807 410,14

814 374,63

0,03%

0,07%
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Wariant 0

Wariant 1

Wariant 2

[MWh]

[MWh]

[MWh]

2032

804 823,49

811 690,63

2033

808 847,61

2034

Rok

Wskaźnik W1

Wskaźnik W2

819 019,41

0,03%

0,07%

815 993,81

823 690,69

0,03%

0,07%

812 891,85

820 319,80

828 388,61

0,03%

0,07%

2035

816 956,31

824 668,72

833 113,32

0,03%

0,07%

2036

821 041,09

829 040,71

837 864,99

0,03%

0,07%

2037

825 146,30

833 435,86

842 643,75

0,03%

0,07%

2038

829 272,03

837 854,32

847 449,77

0,03%

0,07%

2039

833 418,39

842 296,21

852 283,20

0,03%

0,07%

2040

837 585,48

846 761,64

857 144,19

0,03%

0,07%

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 11. Prognoza zużycia gazu ziemnego do roku 2040

Zużycie gazu ziemnego [MWh]
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2031
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Wariant 0

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

700 000

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowanie
Na terenie powiatu pruszkowskiego funkcjonują rozbudowane systemy:
•

elektroenergetyczny,

•

gazowy,

które zapewniają stabilny i niezakłócony dostęp do tych nośników energii. W razie chęci
przyłączenia infrastruktury elektroenergetycznej lub gazowej do ładowania pojazdów, niezbędne
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jest uzyskanie warunków przyłączeniowych od stosownego odbiorcy. Zgodnie z przewidywaniami,
zarówno zużycie energii elektrycznej, jak i gazu ziemnego na terenie powiatu będzie stabilnie
wzrastać w tempie zależnym od tempa rozwoju regionu. Zmiany te nie zagrożą bezpieczeństwu
dostaw energii do odbiorców. Zadaniem operatorów systemów dystrybucyjnych jest podejmowanie
działań adekwatnych do zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb. Dzięki współpracy pomiędzy
władzami

samorządowymi,

stroną

społeczną

i

podmiotami

zarządzającymi

infrastrukturą

energetyczną możliwe będzie wypracowanie optymalnych rozwiązań wspierających popularyzację
pojazdów zasilanych energią elektryczną lub paliwami alternatywnymi.
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6.
Strategia rozwoju elektromobilności
w jednostce samorządu terytorialnego
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Diagnoza stanu obecnego
6.1.1. Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego
W

ramach

ankietyzacji

przeprowadzonej

zarówno

wśród

mieszkańców

powiatu,

jak i przedstawicieli lokalnych podmiotów gospodarczych, zebrano łącznie 89 odpowiedzi
(84 w ramach ankiety skierowanej do mieszkańców oraz 5 w ankiecie dla przedstawicieli lokalnych
podmiotów gospodarczych). Uzyskane wyniki umożliwiają zdefiniowanie podstawowych trendów
obowiązujących na terenie powiatu pruszkowskiego.

Ankieta skierowana do mieszkańców
Na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytanie nr 1 określono, że połowa ankietowanych
pokonuje w drodze z domu do miejsca pracy/nauki więcej niż 10 kilometrów.
Następne pytanie dotyczyło sposobów przemieszczania się z domu do miejsca pracy/nauki.
Zgodnie z uzyskanymi wynikami, większość ankietowanych (63%) wykorzystuje w tym celu
samochód, z czego zdecydowana większość z nich przemieszcza się autem w pojedynkę, bez
obecności współpasażerów. Zaledwie nieco ponad jedna piąta ankietowanych (11%) wykorzystuje
w celu dojazdu do miejsca nauki lub pracy transport publiczny, natomiast 13% pokonuje trasę tę
pieszo.
W dalszej części zapytano mieszkańców, jak często wykorzystują samochód w celu dojazdów
do miejsca pracy bądź nauki. Zdecydowana większość ankietowanych – 74%, wykorzystuje go
codziennie lub kilka razy w tygodniu. Tylko 16% ankietowanych zadeklarowała regularne
(codziennie lub kilka razy w tygodniu) korzystanie z transportu publicznego w celu dojazdu do
miejsca pracy lub nauki. Aż 55% badanych odpowiedziało, że w ogóle nie korzysta z transportu
publicznego.
Mieszkańcom zadano również pytania dotyczące ich preferencji transportowych w przypadku
podróży powyżej oraz poniżej 5 km. W obu przypadkach najczęściej wybieraną odpowiedzią był
transport samochodowy. W przypadku podróży po terenie powiatu poniżej 5 km, niecałe 30%
zankietowanych odpowiedziało, iż najczęściej wybiera transport alternatywny lub przemieszczanie
się pieszo.
Respondenci

wykazali

się

wysoką

różnorodnością

charakteryzującą

ich

częstotliwość

kursowania do Warszawy, jednak w pytaniu dot. wybieranego środka transportu do stolicy
zdecydowana

większość

wskazała

prywatny

samochód.

Zaledwie

36%

ankietowanych

odpowiedziało że wykorzystuje w tym celu transport zbiorowy – pociągi.
Aż 75% ankietowanych wskazało, że nigdy nie podróżowało pojazdem elektrycznym jako
kierowca, jednak w kolejnych pytaniach respondenci wykazują zainteresowanie tego typu
pojazdami. Aż 40% ankietowanych odpowiedziało, że rozważa zakup roweru lub innego urządzenia
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

101 | 184

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla powiatu pruszkowskiego na lata 2019-2040
wersja końcowa
transportu

osobistego

z

napędem

elektrycznym

(skuter,

hulajnoga

itp.)

w

perspektywie

najbliższych lat. Osoby te najczęściej wskazywały, iż byłyby w tym celu skłonne wydać do 2 tys. zł.
Również ok. 45% respondentów odpowiedziało, że rozważa zakup samochodu elektrycznego
w perspektywie najbliższych lat, jednak zdecydowana większość osób nie chciałaby w tym celu
wydać więcej niż 60 tys. zł.
Ankietowani pytani również byli o argumenty, które mogłyby ich przekonać do rezygnacji
z indywidualnego środka transportu jakim jest samochód. W przypadku podróży lokalnych
najczęściej wybierane były: zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej oraz
większa dostępność ścieżek rowerowych. Natomiast dla transportu międzymiastowego: niższy
koszt, niższy czas oraz wyższy komfort podróży i możliwość pozostawienia samochodu w pobliżu
przystanku kolejowego lub autobusowego.
Z kolei do samochodu elektrycznego ankietowanych mogłyby przekonać przede wszystkim
niższa cena zakupu, dofinansowania czy ulgi podatkowe przy zakupie pojazdu, rozwinięta sieć
publicznych stacji ładowania oraz stacje ładowania położone blisko miejsca zamieszkania.
Zdaniem ankietowanych na terenie powiatu powinny pojawić się autobusy elektryczne lub
niskoemisyjne, a w ramach rozbudowy infrastruktury powinno pojawić się więcej ścieżek
rowerowych, a drogi lokalne powinny zostać poddane modernizacji.

Ankieta skierowana do przedstawicieli lokalnych podmiotów
gospodarczych
Blisko 80% odpowiedzi z ankiety dla interesariuszy wskazuje, że w powiecie nie jest
rozwijana elektromobilność. W obszarze wdrażania elementów „smart city” najbardziej docenione
przez respondentów zostały szeroki dostęp do Internetu w ramach publicznych sieci Wi-Fi oraz
promowanie inicjatyw obywatelskich, np. poprzez „budżet obywatelski”.
Żadna ze spółek, której przedstawiciele wypełnili ankietę nie posiada floty zeroemisyjnej,
jednak dwie z nich planują zakup tego typu pojazdów oraz jedna spółka planuje budowę stacji
ładowania w perspektywie najbliższych lat. Tak jak w przypadku ankiety dla mieszkańców, jako
największy problem tego typu rozwiązań wskazywane są koszty inwestycyjne. Respondenci
wskazali również na długi czas ładowania samochodów zasilanych energią elektryczną.

6.1.2. Zidentyfikowane
ankietowego

problemy

i

potrzeby

na

podstawie

badania

Na podstawie badania ankietowego zidentyfikowano ograniczone wykorzystanie komunikacji
miejskiej do codziennej podróży. Wskazano również zmiany w komunikacji, których wprowadzenie
ułatwiłyby mieszkańcom poruszanie się.
Ankietowani wskazali również na konieczność rozbudowy ścieżek rowerowych. Istnienie
zintegrowanych ścieżek rowerowych to warunek konieczny zwiększenia udziału transportu
osobistego w ruchu. Respondenci wykazali również zainteresowanie powiatowymi systemami
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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wynajmu samochodów na minuty. Wykonanie tego typu działań powinno być przez powiat szeroko
ogłaszane w ramach dedykowanych kampanii informacyjnych.

6.1.3. Zidentyfikowane problemy i potrzeby na podstawie przekazanych
danych i przenalizowanych dokumentów źródłowych
Dokument „Strategia rozwoju powiatu pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja
2017” nie odnosi się do kwestii wprowadzenia do taboru pojazdów zero- i niskoemisyjnych.
Proponuje

się

uzupełnienie

strategii

o

kwestie

z

tym

związane.

Niemniej

wiele

celów

zdefiniowanych w przytoczonym wyżej dokumencie jest zgodnych z celami niniejszej Strategii
Rozwoju Elektromobilności.
Cel G strategii rozwoju powiatu pn.: „Zapewnienie atrakcyjności roweru jako środka
transportu” ma zostać zrealizowany m.in. poprzez takie działania jak: stworzenie monitorowanych
miejsc do parkowania rowerów w miejscach umożliwiających przesiadkę do innego środka
transportu. Wskazane jest zatem rozważenie budowy kolejnych węzłów przesiadkowych w postaci
parkingów Park&Ride lub Bike&Ride dla ułatwienia przesiadek w relacji ruch rowerowy/transport
zbiorowy.

Wprowadzenie

zintegrowanego

systemu

informacyjnego

dotyczącego

możliwości

wykorzystania multimodalnych usług transportowych może również pozwolić osiągnąć ambitny cel
na rok 2025, tj. odsetek mieszkańców korzystających z roweru więcej niż raz w tygodniu na
poziomie 28,4%.
W

ramach

celu

strategicznego

E

strategii

rozwoju

powiatu

„Zapewnienie

sprawnej

komunikacji wewnątrz powiatu i połączeń z Warszawą, a także zwiększenie dostępności alternatyw
dla samochodu” przewidziano w szczególności zmniejszenie emisyjności transportu zbiorowego,
jednak nie zdefiniowano, w jaki sposób się to odbędzie. Następnym działaniem jest podnoszenie
jakości usług oferowanych przez system komunikacji publicznej oraz ujednolicenie cen biletów
i ulg. Rekomenduje się zatem uzupełnienie o integrację z węzłami kolejowymi. Docelowo 43,5%
mieszkańców powiatu powinna korzystać z komunikacji zbiorowej w celu podróży do Warszawy.
W dokumentach powiatowych problem emisji zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu nie jest
bagatelizowany, natomiast fakt pozytywnego oddziaływania pojazdów elektrycznych na np. klimat
akustyczny nie został w nich uwzględniony.
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Priorytety rozwojowe (cele strategiczne oraz operacyjne)
w zakresie wdrożenia strategii rozwoju elektromobilności
w ramach zintegrowanego systemu transportowego
Przeprowadzenie Strategii rozwoju elektromobilności jest odpowiedzią na zalecenia podjęcia
odpowiednich działań skierowanych w stronę zwiększenia wykorzystania transportu publicznego
(szerzej

zbiorowego)

kosztem

transportu

indywidualnego

oraz

zastosowanie

nisko-

i zeroemisyjnych rozwiązań na terenie powiatu. Cele Strategii opisano poniżej.
Cel Strategiczny: obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu emitowanego
przez pojazdy spalinowe.

Rezultaty główne:
▪

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,

▪

Poprawa stanu powietrza atmosferycznego i zmniejszenie zjawiska smogu,

▪

Poprawa komfortu życia mieszkańców.

Rezultaty towarzyszące: Zwiększenie udziału w podróżach transportu zbiorowego i ruchu
pieszego i rowerowego w Powiecie Pruszkowskim, stopniowe zmniejszanie udziału pojazdów
spalinowych w strukturze transportu, oszczędność czasu na przemieszczanie się, zmniejszenie
emitowanego hałasu.
Tabela 39 Zestawienie celów szczegółowych Strategii rozwoju elektromobilności powiatu
pruszkowskiego na lata 2019 – 2040.
Cel szczegółowy

Działanie

Przykładowe sposoby realizacji

W

Cel szczegółowy
1.
Poprawa jakości
powietrza na
terenie
wszystkich gmin
powiatu i okolic
poprzez
zmniejszenie
emisji
zanieczyszczeń
z transportu

pracach

przedprojektowych

Zadanie 1.1. Realizacja projektów

wykonywanie analiz wpływu i poziomu

o zakresie

transportowym

oddziaływania

na

niskoemisyjnego

realizowanych

projektów

z uwzględnieniem

efektu dla środowiska

środowisko
w

zakresie

transportowym np. przebudowy dróg,
zakup pojazdów itp.

Zadanie

1.2.

Wspieranie

i inicjowanie działań mających na
celu

rozwój

monitorowania

systemów
i

informowania

o zanieczyszczeniach powietrza
Zadanie

1.3.

Wdrażanie

Dialog

i

współpraca

w zakresie

rozwoju

monitorowania

i

z

gminami
systemów

informowania

o zanieczyszczeniach

powietrza,

poprzez

liczby

zwiększenie

np.

punktów

pomiarowych na terenie powiatu

metod

Przejściowo

ulgi

w strefach

wsparciowych i zachęt dla rozwoju

parkowania

dla

osób

płatnego

korzystających
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elektromobilności

z pojazdów

elektrycznych,

ponadto

inicjowanie i wsparcie w inwestycjach,
w tym realizacji stacji zasilania i obsługi
Zadanie 1.4. Stopniowa wymiana
powiatowej

floty

samochodów

służbowych Starostwa i jednostek
podległych

na

samochody

nisko-

Zakup

3

pojazdów

elektrycznych

na

potrzeby starostwa

i zeroemisyjne
Zadanie

1.5.

Wspieranie

i

inicjowanie działań mających na celu
wprowadzenie systemu przywilejów
dla

pojazdów

z

napędem

elektrycznym lub zeroemisyjnym

Dialog

i

współpraca

z

gminami

w

zakresie opracowania koncepcji systemu
przywilejów

dla

pojazdów

nisko-

i

zeroemisyjnych

Zadanie 2.1. Wspieranie, inicjowanie
i

koordynacja

systemu

budowy

infrastruktury

spójnego
ładowania

Dialog i współpraca z gminami

pojazdów elektrycznych w zakresie
autobusów
Zadanie

2.2.

Wspieranie

i inicjowanie działań mających na
celu rozwój przyjaznego pasażerom
transportu
Cel szczegółowy
2.
Koordynacja
rozwoju
niskoemisyjnego
transportu
zbiorowego
i dostosowanie
połączeń do
potrzeb
mieszkańców

zbiorowego,

optymalizowanie

w

tym:

rozkładów

jazdy

Dialog i współpraca z gminami

oraz ich dostosowanie do potrzeb
mieszkańców

Dialog
Zadanie

2.3.

Propagowanie

i

współpraca

w zakresie

wymogu

z

gminami
pojazdów

komunikacji

zbiorowej

i koordynacja dostosowania systemu

dla

niepełnosprawnościami

komunikacji zbiorowej do potrzeb

umowach

osób z niepełnosprawnościami

infrastruktury drogowej np. przystanków

osób

do

z

dostosowanych

przewozowych,
potrzeb

niepełnosprawnościami

a

osób
oraz

w

także
z

szkolenie

kierowców
Zadanie 2.4. Koordynacja rozwoju
sieci autobusów gminnych w celu
uspójnienia

połączeń

Dialog i współpraca z gminami

wewnątrz

powiatu i poprawy komfortu dojazdu
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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mieszkańców do stacji PKP, stacji
WKD, oraz ułatwienie dostępności
do jednostek oświatowych dzieciom
i młodzieży w wieku szkolnym
Zadanie

3.1.

Wspieranie

i inicjowanie działań mających na
celu utworzenie spójnego systemu
zarządzania
parkingowymi

miejscami
–

w

gminach

Dialog i współpraca z gminami

na

terenie powiatu
Zadanie 3.2. Wspieranie, inicjowanie
i

koordynacja

systemu

budowy

infrastruktury

Dialog i współpraca z gminami

spójnego
ładowania

indywidualnych

pojazdów

Budowa (instalacja) także infrastruktury
ładowania pojazdów elektrycznych na
potrzeby Starostwa powiatowego

elektrycznych

Stopniowa

implementacja

rozwiązań

smart city na terenie powiatu:
Cel szczegółowy
3.
Koordynacja
rozwoju
elektromobilnoś
ci w sektorze
transportu
prywatnego
poprzez budowę
niezbędnej
infrastruktury
technicznej

•

Budowa Drzewka OZE

•

Totemy dla rowerzystów

•

Inteligentne tablice informacyjne

•

Wyświetlacze

czasu

do

zmiany

świateł na przejściach dla pieszych
i rowerzystów

•

Inteligentne przejścia dla pieszych

o

Słupy

z

przesyłem

Zadanie

3.3.

Wspieranie

rozwoju

asymetrycznym
światła

w

celu

doświetlenia sylwetki pieszego;

o

idei miast inteligentnych (smart city)

Specjalne czujniki ruchu, które
wykrywają osoby zbliżające się
do

przejścia.

W

uruchamiane
wizualne

ten

sposób

są

sygnały

widoczne

dla

kierowców;

o

Sygnalizacja

ostrzegawcza

informująca
o pojawieniu
na

kierowców
się

przejściu

przechodniów
dla

pieszych.

Powinna składać się z wielu lamp
umieszczonych
słupa,

w

konstrukcji

sygnalizacja

widoczna

musi

być

przynajmniej

z odległości 150 metrów.
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Zadanie 3.4. Wspieranie, inicjowanie
i

koordynacja

systemu

budowy

ścieżek

parkingów

spójnego

rowerowych,

rowerowych

z serwisem

wraz

Dialog i współpraca z gminami

samoobsługowym

w ramach całego powiatu
Zadanie 3.5. Wspieranie, inicjowanie
i

koordynacja

systemu
wraz

ze

budowy

parkingów

spójnego

Park

stanowiskami

&

Ride

Dialog i współpraca z gminami

ładowania

pojazdów elektrycznych
Unowocześnianie systemów ITS na sieci
Zadanie

3.6.

Wykorzystanie

rozwiązań

technologicznych

z zakresu smart city:
•

priorytetów

dla

komunikacji publicznej
•

inteligentne
ulicznym

oświetleniem
na

terenie

drogach

powiatowych,

na

powiatu

utrzymywane przez gminy

we

współpracy

z

samorządem województwa i gmin.
Inteligentne

systemy

oświetleniem

systemy

sterowania

liniowej koordynacji sygnalizacji na sieci
dróg

zarządzanie ruchem, w tym
ustalanie

dróg powiatowych, w tym w zakresie

sterowania

ulicznym

na

drogach

powiatowych zintegrowane z układami
dróg

gminnych

krajowych

i

na

wojewódzkich
terenie

oraz

powiatu

utrzymywane przez poszczególne gminy
wchodzące w skład powiatu
Umieszczanie

informacji

w

społecznościowych,

mediach
portalach

internetowych, reklamach telewizyjnych,
radiowych,

a

także

spotkań
Cel szczegółowy
4.
Kreowanie
wizerunku
ekologicznego,
nowoczesnego
powiatu oraz
promocja
elektromobilnoś
ci

organizowanie
tematycznych.

Rozpowszechnienie
Zadanie

4.1.

Upowszechnienie

wiedzy

o

elektromobilności

i związanych

z

nią

korzyściach

społecznych

informacji

o aktualnościach dot. elektromobilności
wśród

mieszkańców

za

pomocą

materiałów drukowanych.
Opracowanie
stronie
zawierającej

oraz

umieszczenie

na

internetowej

zakładki

aktualne

informacje

o prowadzonych działaniach oraz ich
efektach

w

poszczególnych

powiatu.

Zakładka

zawierała

gminach
będzie

informacje dotyczące infrastruktury m.in.
parkingów P&R oraz stacji ładowania
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pojazdów elektrycznych.
Umieszczanie

informacji

w

mediach

społecznościowych,
Zadanie

4.2.

Promowanie

wykorzystania

pojazdów

portalach

internetowych, reklamach telewizyjnych,
radiowych,

a

także

zeroemisyjnych przez mieszkańców

spotkań tematycznych.

i przedsiębiorców

Rozpowszechnienie

powiatu

pruszkowskiego

organizowanie

informacji

o aktualnościach dot. elektromobilności
wśród

mieszkańców

za

pomocą

materiałów drukowanych
Zadanie 4.3. Aktywizacja społeczna
poprzez

integrację

i

wdrażanie

Konsultacje

społeczne

działań związanych z innowacyjnym,

i

ekologicznym

w zakresie elektromobilności.

i nowoczesnym

planowanych

dokumentu

realizacji

działań

transportem
Zadanie 4.4. Wspieranie środowisk
społecznych statutowo związanych
z promocją

rozwiązań

transportowych

o

charakterze

zeroemisyjnym

Współpraca

ze

środowiskami,

a

wskazanymi

także

zapewnienie

wsparcia

finansowego

i administracyjnego
Stanowiska

„elektromobilne”

wydarzeniach

lokalnych.

na
Udział

w wydarzeniach lokalnych, takich jak:
Zadanie

5.1.

świadomości
konieczności
Cel szczegółowy
5.
Wzrost
świadomości
oraz
wykorzystania
pojazdów
elektrycznych
przez
mieszkańców
i podmioty
prywatne

Zwiększenie
w

zakresie

zmniejszania

emisji

zanieczyszczeń do powietrza oraz
propagowanie korzyści wynikających
z

wykorzystania

pojazdów

Ekopiknik,

Dni

samochodu

itp.

takich

Energii,
oraz

Dni

organizacja

wydarzeniach

bez
na

„stanowiska

elektromobilnego”.
Dostarczenie

atrakcji

związanych

z smart-city i elektromobilnością.

niskoemisyjnych
Przykład ze strony Władz powiatu i gmin
w

zachowaniach

pro-elektromobilnych

(ogólniej – pro-środowiskowych).
Umieszczanie

informacji

w

społecznościowych,

mediach
portalach

Zadanie 5.2. Promowanie zachowań

internetowych, reklamach telewizyjnych,

energooszczędnych w transporcie –

radiowych,

ecodriving, carpooling, carsharing

spotkań tematycznych.

a

także

Zorganizowanie
mieszkańców

lub

organizowanie

konkursu

dla

quizu

dot.
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elektromobilności.
Zadanie 5.3. Prowadzenie kampanii

Przeprowadzenie

edukacyjno-informacyjnych

znajdujących

z zakresu zrównoważonego zużycia

pruszkowskiego

energii i ekologii w transporcie

pogadanek edukacyjnych i warsztatów.

Zadanie

5.4.

Promocja

niskoemisyjnych

środków

transportu:

hulajnogi,

rowery/skutery elektryczne
Zadanie

5.5.

w

się

Umieszczanie

na

szkołach

terenie

zajęć

informacji

powiatu

w

w

społecznościowych,

formie

mediach
portalach

internetowych, reklamach telewizyjnych,
radiowych,

a

także

organizowanie

spotkań tematycznych.

Wspieranie

i

inicjowanie działań mających na celu
wykorzystanie E-usług dostępnych w
gminach

na

terenie

powiatu

Dialog i współpraca z gminami

w

celach informacyjno-edukacyjnych
Zadanie

6.1.

Podjęcie

zmierzających
Cel szczegółowy
6.
Zapewnienie
spójności
działań
prowadzonych
na terenie
powiatu
wynikających
z dokumentów
unijnych,
krajowych
i regionalnych

do

działań
rozwoju

infrastruktury paliw alternatywnych
i stabilizacji

sieci

elektroenergetycznej

Współpraca z OSD i rozpoznanie oraz
dostosowanie możliwości istniejącej sieci
elektroenergetycznej do przyłączenia m.
in. stacji ładowania
Umieszczanie

informacji

w

mediach

Zadanie 6.2. Rozwój i promowanie

społecznościowych,

działalności gospodarczej związanej

internetowych, reklamach telewizyjnych,

z elektromobilnością

radiowych,

a

także

portalach
organizowanie

spotkań tematycznych.
Zadanie 6.3. Stworzenie warunków
dla wykorzystania elektromobilności
przez mieszkańców powiatu

Dialog

i

współpraca

z

gminami,

promowanie realizowanych działań

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Fiszka – zarys strategii rozwoju elektromobilności” dla powiatu
pruszkowskiego

Adekwatność zaproponowanych działań do problemów
oraz potrzeb (zgodnie z pkt 6.1.1. i 6.1.2.)
Strategia Rozwoju Elektromobilności dla powiatu pruszkowskiego jest odpowiedzią na
potrzeby mieszkańców oczekujących od władz powiatu i gmin stworzenia dogodnych warunków,
które pozwolą ograniczyć emisję szkodliwych substancji do powietrza, uwzględniając nie tylko
aspekty infrastruktury technicznej, ale także aspekty społeczno-gospodarcze. Ponadto dokument
ten wpisuje się w zalecenia podjęcia stosownych działań ukierunkowanych na zwiększenie
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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wykorzystania transportu publicznego kosztem transportu indywidualnego oraz zastosowanie zeroi niskoemisyjnych

środków

transportu

publicznego.

Stopniowe

wdrożenie

rozwiązań

elektromobilności spowoduje poprawę warunków mobilności w Powiecie Pruszkowskim oraz
ograniczenie szkodliwej emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu.
Należy

zaznaczyć,

że

główną

grupą

docelową

Strategii

są

mieszkańcy

powiatu

pruszkowskiego, w tym przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. Dzięki odpowiedniemu
przystosowaniu taboru zarówno do przewozu osób z niepełnosprawnościami, jak i zwiększeniu
komfortu podróży, w znaczący sposób zwiększy się dostępność i wykorzystanie usług transportu
publicznego. Kontynuacja zakupu autobusów o napędzie zeroemisyjnym zwiększy potencjalny
popyt na usługi komunikacyjne. Tabor ten znajduje poparcie wśród użytkowników ze względu na
nowoczesny wygląd, wygodę

podróży oraz proekologiczne

aspekty eksploatacyjne, w tym

zmniejszenie hałasu. Systematyczny zakup tych pojazdów oraz odpowiednia promocja rozwoju
elektromobilności w Powiecie Pruszkowskim może przyczynić się także do zmiany środka transportu
mieszkańców z indywidualnego na zbiorowy, co wpłynie na zwiększenie udziału w przewozach
pasażerów.
Rozwój

infrastruktury

do

obsługi

transportu

publicznego

wraz

z zastosowaniem

inteligentnych systemów transportowych i informacyjnych również będzie skutkowało zwiększonym
zainteresowaniem na usługi oferowane przez komunikację miejską ze względu na m.in. lepszą
dostępność oferty i wygodę obsługi, co w efekcie pozytywnie wpłynie na warunki ruchu na drodze,
mniejszą

emisję

zanieczyszczeń

komunikacyjnych

do

środowiska

i

ogólny

poziom

życia

mieszkańców.
Dodatkowo rozwój innowacyjnego systemu roweru miejskiego, zintegrowanego z systemem
ścieżek rowerowych w powiecie, umożliwi przejęcie pracy przewozowej przez ruch rowerowy lub
pieszy realizowanej obecnie przez samochody osobowe.
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7.
Plan wdrożenia elektromobilności
w jednostce samorządu terytorialnego
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Zestawienie i harmonogram niezbędnych działań,
w tym instytucjonalnych i administracyjnych, w celu
wdrożenia strategii rozwoju elektromobilności
7.1.1. Zakres i metodyka analizy planowanej strategii rozwoju
elektromobilności, w tym rodzaj napędu pojazdów (elektryczne,
wodorowe, gazowe, paliwa alternatywne) oraz zastąpienie
pojazdów spalinowych
Rozwój elektromobilności w Polsce podyktowany jest wdrażaniem Programu Rozwoju
Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Podstawą prawną
wdrażania

elektromobilności

w

Polsce

jest

Ustawa

o

elektromobilności

i

paliwach

alternatywnych.
Analiza możliwych strategii elektromobilności została przeprowadzona w celu oceny oraz
porównania alternatywnych wariantów strategii rozwoju. Celem analizy jest wybór jednego,
najlepszego rozwiązania pod względem kryteriów technicznych, instytucjonalnych, ekonomicznych
oraz środowiskowych. W trakcie przygotowywania Strategii wykorzystano najlepszą dostępną
wiedzę nt. technik i technologii i zestawiono ją z realnymi potrzebami bieżącymi oraz
perspektywami

rozwojowymi

powiatu

pruszkowskiego

w

zakresie

demografii,

transportu

i elektroenergetyki miejskiej. W ramach zastosowanej metodyki skorzystano z danych dotyczących
preferencji transportowych, które zbadano w ramach przeprowadzonych badań społeczności
lokalnej. Końcową treść działań skonsultowano z najważniejszymi interesariuszami Strategii
w Powiecie Pruszkowskim.

Flota pojazdów należących do powiatu
Wdrożenie do floty pojazdów elektrycznych ma służyć realizacji przewozów osób na
niewielkie odległości (najczęściej w obrębie Miasta Pruszków), w związku z czym do analizy
przyjęto segment samochodów osobowych.
W celu wdrożenia pojazdu w latach 2021-2024 konieczne będzie przeprowadzenie inwestycji
w pojazd oraz dedykowaną szybką ładowarkę elektryczną.
W kolejnym etapie, tj. w latach 2025-2035 dokonany zostanie zakup dwóch dodatkowych
pojazdów elektrycznych oraz co najmniej jednej ładowarki.
W celu realizacji zadań konieczne będzie:
•

Przeprowadzenie postępowań zakupowych na dostawę pojazdów;

•

Przeprowadzenie postępowań zakupowych na dostawę ładowarek;

•

Uzyskanie nowych warunków przyłączeniowych od właściwego OSD;

•

Przeprowadzenie postępowania zakupowego na modernizację przyłącza i montaż
ładowarek oraz infrastruktury towarzyszącej.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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7.1.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii ładowania i doboru
optymalnych pojazdów z uwzględnieniem pojemności baterii
i możliwości przewozowych
Publiczny transport zbiorowy
Budowa i zasada działania autobusów elektrycznych
Autobusy elektryczne to autobusy zasilane energią elektryczną. Wykorzystując baterie
akumulatorów, magazynują one energię, a następnie przekazują ją do silników elektrycznych.
W większości

przypadków

napędzane

trakcyjnego o mocy ok. 200 kW.

24

są

za

pomocą

asynchronicznego

centralnego

silnika

Coraz częściej pojawiają się także pojazdy z silnikami

elektrycznymi zintegrowanymi w piastach kół. Autobusy elektryczne wyposażone są dodatkowo
w funkcję hamowania elektrodynamicznego z odzyskiem energii elektrycznej tzw. rekuperację
energii. Podczas hamowania silniki elektryczne działają jak prądnice. Wytworzony przez nie prąd
elektryczny

wykorzystywany

jest

do

ładowania

zasobników

energii,

zwiększając

zasięg

i poprawiając efektywność energetyczną pojazdu. W odróżnieniu od pojazdów napędzanych przez
silniki spalinowe, częste hamowanie zwiększa ekonomiczność eksploatacji pojazdów elektrycznych.
Prędkość pojazdu nie gra tutaj tak znaczącej roli jak tryb jazdy i samego hamowania. Rekuperacja
przy spokojnej jeździe daje najlepsze efekty i pozwala odzyskać najwięcej energii. Hamowanie
w takim wypadku powinno odbywać się płynnie i kilkustopniowo. Przy takich właściwościach
autobusów elektrycznych pożądane jest wykorzystanie ich na liniach o gęstym rozmieszczeniu
infrastruktury przystankowej na trasie przejazdu. Wpłynie to na zwiększenie częstotliwości
zatrzymań, a w efekcie wykorzystania ich możliwości odzysku energii i podładowania baterii.

Zasięg autobusów elektrycznych
Na zasięg autobusu elektrycznego wpływa szereg czynników, począwszy od pojemności
baterii, przez warunki eksploatacji, a także czynniki atmosferyczne, czy natężenie ruchu.
W związku z tym średnie zużycie energii może wynieść od 1 do 2,5 kWh/km 25 . Większość
producentów autobusów podaje średnie zużycie w zakresie od 1 kWh/km do 1,4 kWh/km 26 dla
autobusów 12 metrowych (o masie około 18 ton) oraz do 1,8 kWh/km dla autobusów 18
metrowych (o masie około 28 ton). Bardzo energochłonne w autobusach elektrycznych są
ogrzewanie i klimatyzacja. Przekłada się to na obniżony zasięg jazdy przy jednym ładowaniu.
Zasięg autobusu elektrycznego wynosi obecnie 120–200 km, a w niektórych przypadkach nawet
250 km 27 . Ograniczony zasięg autobusów zasilanych z baterii akumulatorów sprawia, że do
przewiezienia

tej

samej

liczby

pasażerów

należy

zakupić

około

35%

więcej

autobusów

elektrycznych niż autobusów z innym napędem. W autobusach o większym zasięgu stosuje się
baterie

akumulatorów

o większej

pojemności,

zaś

w autobusach

ładowanych

w trakcie

wykonywanych dziennych zadań przewozowych, autobus ładowany jest za pomocą łącza plug-in
24

„Napędy alternatywne”, Solaris, Katalog produktowy 2018

25

„Autobus elektryczny z punktu widzenia sprzedaży”, Solaris

26

„E-mobilność w komunikacji publicznej. Doświadczenia i kierunki rozwoju. Solaris”

27

https://web.archive.org/web/20130310211205/http://motoring.asiaone.com/Motoring/News/Story/A1Story20101221-253971.html
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lub za pomocą pantografu. Stosuje się wówczas tańsze i lżejsze baterie o mniejszej pojemności.
Wiąże się to jednak z koniecznością zakupu energii w godzinach szczytu oraz z koniecznością
budowy dedykowanej infrastruktury ładowania.

Zasilanie
Autobusy zasilane energią elektryczną dzielą się na te wykorzystujące energię elektryczną
zmagazynowaną w bateriach akumulatorowych oraz na te, które pobierają ją z zewnątrz z sieci
trakcyjnej za pomocą pantografu (trolejbusy). Trolejbusy charakteryzują się małą elastycznością
stosowania ze względu na ograniczoną dostępność do sieci trakcyjnej na miejskich trasach
przejazdu. To wpływa na znacznie wolniejszy rozwój technologii i wykorzystania tychże pojazdów.
W przeciwieństwie do trolejbusów, akumulatorowe autobusy elektryczne znajdują coraz większe
zastosowanie w wykonywaniu zadań komunikacji miejskiej. Nie są one uzależnione od ciągłego
połączenia z siecią, ale wymagają ładowania. Zasięg pojazdu jest w głównej mierze uzależniony od
pojemności baterii. Obecnie dostępne technologie akumulatorów umożliwiają osiągnięcie zasięgu
elektrobusu na poziomie nawet do 250 km. Odległość ta w niektórych przypadkach może nie być
wystarczająca do przejazdu na całodziennych liniach komunikacji miejskiej. Konieczne jest więc
doładowywanie baterii w ciągu zmiany roboczej, np. na przystankach, bądź na pętli autobusowej.
Dodatkową wadą takiego rozwiązania jest wielkość baterii, która może zmniejszyć pojemność
pasażerską pojazdu. Do obsługi zadań całodziennych konieczne jest wykorzystanie możliwości
doładowywania baterii na przystankach końcowych, zajezdni lub ewentualnie na wybranych
przystankach na trasie przejazdu. Dzięki doładowywaniu baterii możliwe jest ograniczenie jej
pojemności nawet o 20%, co przekłada się na obniżenie masy całkowitej pojazdu, i zwiększenie
pojemności pasażerskiej pojazdu. Ładowanie autobusu elektrycznego za pomocą szybkiego
ładowania wymaga jednak wyłączenia pojazdu z ruchu na okres co najmniej około 10 min.
Skutkuje to koniecznością uwzględnienia czasu ładowania w rozkładzie jazdy i odpowiedniego
wydłużenia postoju na pętlach końcowych lub przystankach pośrednich. By zatem móc obsłużyć
linie w dotychczasowym zakresie, wymagana jest większa liczba autobusów elektrycznych
w stosunku do autobusów klasycznych.

Technologie ładowania elektrobusów
Najważniejszym

elementem

związanym

z wprowadzeniem

do

komunikacji

miejskiej

autobusów elektrycznych jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej ładowanie
różnych typów autobusów za pomocą tej samej infrastruktury. Istotna jest zatem kompatybilność
sytemu: autobusów elektrycznych i pasujących do niego zewnętrznych, zamontowanych na stałe
ładowarek. Obecnie stosowane są trzy główne sposoby ładowania akumulatorów oraz ich
kombinacje:
•

plug-in,

•

ładowanie akumulatorów za pomocą rozkładanego pantografu,

•

ładowane z pętli indukcyjnych.
Pierwszą z omawianych metod jest ładowanie typu plug-in. Do zasilania wykorzystywane są

zewnętrzne ładowarki. Jest to najtańsze z rozwiązań stosowanych w pojazdach elektrycznych.
Autobus ładowany jest za pomocą gniazda elektrycznego podobnego do tych wykorzystywanych
powszechnie w gospodarstwach domowych. Rozmieszczenie stacji ładowania zależne jest od
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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dostępnej infrastruktury oraz potrzeb autobusu. Najczęściej wykorzystywane są poza trasą
w zajezdniach autobusowych, stąd ich częste określenie „zajezdniowe”. Moce tych ładowarek
zawierają się w przedziale od kilkunastu do nawet 150kW. Tego typu ładowanie realizowane jest
jednak w praktyce z mocą nie większą niż 100kW. W zależności od mocy ładowarki oraz
pojemności baterii autobusowej, czas ładowania może wynosić od niecałej godziny do 10 godzin.
Ładowanie pantografowe zakłada wykorzystanie bezobsługowego systemu kontaktowego
ładowania. Umieszczona na dachu wielostykowa głowica łącza dachowego automatycznie podłącza
się do nośnika energii poprzez elektrycznie sterowane ramię oraz platformę zasilającą zawieszaną
na dowolnym elemencie konstrukcyjnym. Krótkie doładowanie baterii za pomocą tej technologii,
np. na pętli lub na przystanku, pozwala ruszyć w dalszą trasę. Dzięki takiemu rozwiązaniu kierowca
nie musi opuszczać kokpitu pojazdu. Wymiary platformy zasilającej, pod którą kierowca musi
zaparkować autobus dobierane są w taki sposób, aby zapewnić pełen zakres tolerancji zatrzymania
pojazdu. Po dociśnięciu odpowiednio wyprofilowanych szyn stykowych platformy zasilającej,
głowica łącza dachowego zostaje unieruchomiona, co zapewnia pewny styk podczas przepływu
prądu o dużym natężeniu. Czas całkowitego ładowania ładowarką pantografową nie powinien
przekraczać 10 minut w zależności od napięcia. Ich moce osiągają od 150 do nawet 750 kW,
jednak najczęściej stosowane w komunikacji miejskiej urządzenia mają moc około 200 kW.
Ładowanie

indukcyjne

polega

na

bezkontaktowym

pobieraniu

energii

z ładowarek

znajdujących się w obrębie infrastruktury przystankowej pod jezdnią. Konstrukcyjnie realizuje się
to przez montaż pod podwoziem autobusu małych akumulatorów. Główną zaletą tego systemu jest
fakt, że cała infrastruktura jest niewidoczna i nie ingeruje w plan zagospodarowania przestrzeni
miejskiej. System ten ma sporą ilość ograniczeń. Należą do nich między innymi: konieczność
bardzo wysokiej precyzji przy parkowaniu autobusu przed rozpoczęciem ładowania oraz niska
sprawność

przesyłu

energii.

Istotną

przeszkodą

w powszechnym

stosowaniu

ładowarek

indukcyjnych jest wysoka cena, stanowiąca nawet kilkakrotność ceny innych systemów ładowania
autobusów elektrycznych. W warunkach polskich, wobec ograniczeń zarówno klimatycznych, jak
i budżetowych, technologia ładowania indukcyjnego byłaby trudna do wdrożenia. Przedstawiony
system ładowania sprawia, że autobus może pozostawać na trasie przez 18 godzin na dobę
i pokonać prawie 290 km, zanim wymagane będzie skorzystanie z tradycyjnej ładowarki plug-in.
Moce ładowarek indukcyjnych osiągają około 200kW.
W celu wybrania najlepszej metody ładowania możliwej do wprowadzenia do eksploatacji
autobusów elektrycznych konieczne jest przeanalizowanie rozwiązań pod kilkoma względami:
•

kosztów inwestycji infrastrukturalnych;

•

kosztu zakupu autobusu;

•

możliwości technicznych doładowania autobusu na trasie i w czasie postoju na pętli;

•

czasu ładowania autobusu.

Eksploatacja
Istotnym parametrem eksploatacji autobusów jest możliwość ich ładowania w czasie pracy
w ciągu dnia. Poza ładowaniem w nocy w zajezdni istnieją dwie metody uzupełniania akumulatorów
baterii w ciągu eksploatacji. Do rozwiązań tych zalicza się ładowanie na przystankach oraz na
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pętlach. Pierwsza z opcji zakłada szybkie ładowanie w czasie wymiany pasażerów. Może trwać to,
w zależności od natężenia ruchu, do 2 minut. Druga opcja zakłada doładowanie akumulatorów
podczas postoju na pętli. W tym przypadku autobus może być ładowany przez ok. 10 - 30 min.
Ładowanie indukcyjne wykorzystywane jest w strategii pierwszej, a więc przy nieznacznym
doładowywaniu na przystankach dostosowanych do tego trybu. Ładowanie za pomocą stacji
ładowania plug-in wymaga obsługi, co oznacza konieczność opuszczenia pojazdu przez kierowcę.
Ładowanie to, ze względów bezpieczeństwa, możliwe jest tylko w przypadku ładowania na pętli
bądź

zajezdni.

Zasilanie

akumulatorów

z sieci

pantografowej

możliwe

jest

zarówno

na

poszczególnych przystankach (ładowanie krótkie), jak i na pętli (ładowanie dłuższe).

Czas ładowania akumulatorów
Czas ładowania akumulatorów zależny jest przede wszystkim od rodzaju akumulatorów
i ładowarki. Istotnym elementem w eksploatacji autobusów elektrycznych jest czas potrzebny do
pełnego naładowania baterii. Na podstawie wcześniej zamieszczonych informacji można stwierdzić,
że najwięcej czasu potrzebują stacjonarne zajezdniowe ładowarki, których czas ładowania może
osiągać kilka godzin. Inaczej ma się sprawa w przypadku ładowarek miejskich (wykorzystywanych
na pętlach lub niektórych przystankach). Tu przede wszystkim istotny jest czas, który nie powinien
przekraczać 10 minut. Z punktu widzenia eksploatacji autobusu miejskiego najkorzystniejszym jest
rozwiązanie zakładające ładowarkę wolnego ładowania na zajezdni – ładującą akumulatory w nocy,
gdy autobusy nie są wykorzystywane, oraz ładowarki pantografowej znajdującej się na trasie
przejazdu autobusu elektrycznego pozwalających na uzupełnienie energii w trakcie dziennej
eksploatacji.

Transport indywidualny
W 2018 roku na świecie jeździło ponad 2 miliony pojazdów elektrycznych. Do 2020 roku na
rynku pojawiło się ponad 100 nowych modeli aut elektrycznych wszystkich głównych producentów.
Ceny tych samochodów spadają, a zasięg jazdy na jednym ładowaniu rośnie. Według Bloomberg
New Energy Finance przed rokiem 2040 sprzedaż pojazdów elektrycznych przewyższy sprzedaż
pojazdów spalinowych. W Polsce w 2019 roku liczba aut elektrycznych i hybrydowych plug-in
wzrosła o prawie 3,1 tys. sztuk w stosunku do roku poprzedniego28. Ogółem po polskich drogach
jeździ już ponad 10 tys. takich samochodów, z czego ok. 6 tys. to auta całkowicie elektryczne,
a pozostałe to pojazdy hybrydowe, w tym hybrydy z możliwością ładowania zewnętrznego plug-in.
Wraz ze wzrostem liczby pojazdów elektrycznych i hybrydowych wzrasta także zapotrzebowanie na
infrastrukturę ładowania. Według Ministerstwa Energii w lipcu 2019 r. liczba punktów ładowania
małej mocy wynosiła 971 (do 22kW), a dużej mocy 486 (powyżej 22kW).

28

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar
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Wykres
12
Infrastruktura
ładowania
pojazdów
elektrycznych
i hybrydowych do 22 kW w Polsce - stan obecny i prognoza na koniec 2020 r.

Źródło: Opracowane na podstawie https://wysokienapiecie.pl/wp-content/uploads/2019/09/Auta-elektrycznestacje-CNG.png

Wykres
13
Infrastruktura
ładowania
pojazdów
elektrycznych
i hybrydowych powyżej 22 kW w Polsce - stan obecny i prognoza na koniec
2020 r.

Źródło: Opracowane na podstawie https://wysokienapiecie.pl/wp-content/uploads/2019/09/Auta-elektrycznestacje-CNG.png

Samochody elektryczne
Samochody elektryczne stają się coraz bardziej ekonomiczne, bardziej komfortowe i pod
wieloma względami mogą stanowić realną alternatywę dla samochodów spalinowych. W Polsce
można już kupić niemal wszystkie modele aut elektrycznych dostępnych na zachodzie Europy.
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Mimo że pojazdy te dysponują coraz lepszymi osiągami i coraz większymi zasięgami dzięki
wzrostowi pojemności baterii, to barierą związaną z ich zakupem wciąż pozostają wysokie ceny.

Infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych
W porównaniu do liczby aut elektrycznych sieć ładowania w kraju jest stosunkowo dobrze
rozwinięta - na jeden punkt ładowania przypada w Polsce prawie 5 aut elektrycznych. Największa
sieć ładowania aut elektrycznych ma teraz 110 punktów DC (ładowania prądem stałym) i 43 punkty
AC (ładowania prądem zmiennym).
Także koncerny paliwowe deklarują, że będą rozwijały infrastrukturę towarzyszącą
elektromobilności na trasach międzymiastowych. Obecnie dostępnych jest około 50 stacji m.in.
przy autostradach A1, A2 i A4, czy drodze ekspresowej S7. W najbliższych latach planowane jest
udostępnienie kolejnych 150 punktów szybkiego ładowania o mocy 50 i 100 kW przy najczęściej
uczęszczanych przez kierowców trasach ekspresowych i autostradach. Przykładem tego typu
projektu może być Niebieski Szlak, który obejmuje sieć stacji do szybkiego ładowania pojazdów
elektrycznych stworzoną poza miastami wzdłuż najważniejszych dróg w kraju wpisujących się
w tzw. Transeuropejską Sieć Transportową. Pierwsze 12 stacji ładowania udostępniono na trasie
Warszawa – Trójmiasto. Lokalizację punktów ładowania zaplanowano tam tak, aby najdłuższy
odcinek między nimi nie przekraczał 150 km.29

Charakterystyka technologii ładowania
Równolegle do postępu, który dokonał się w ostatnich latach jeżeli chodzi o osiągi i zasięg
samochodów elektrycznych, rozwijają się technologie pozwalające takie pojazdy naładować
w sposób szybszy i łatwiejszy niż jeszcze kilka lat temu. Obecnie możemy korzystać z kilku
rodzajów punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Podstawową cechą rozróżniającą stacjonarne
ładowarki jest ich moc. To właśnie ta cecha determinuje szybkość ładownia pojazdu. Ważne jest
ponadto, czy ładowarka dostarcza prąd stały czy zmienny.
•

Za pomocą punktów wolnego ładowania (o mocy nieprzekraczającej zazwyczaj 7 kW)
można naładować akumulatory w około 6 godzin. Czas ładowania uzależniony jest
także od pojemności baterii.

•

Punkty szybkiego ładowania prądem zmiennym (7-22 kW) zapewniają ładowanie
pojazdu w 3-4 godziny.

•

Punkty błyskawicznego ładowania (44-50 kW, a nawet 120 kW w przypadku
superładowarek) często potrafią naładować baterię w 80% już nawet po upływie 30
minut. Ten rodzaj punktów ładowania występuje w dwóch odmianach, w zależności
od tego czy dostarcza prąd stały (najczęściej) czy zmienny.

Typy złączy
Typ złącza jest przede wszystkim uzależniony od lokalizacji, w której pojazd będzie
eksploatowany, mocy prądu dostarczanej przez daną ładowarkę oraz od rodzaju prądu jakim
będzie on ładowany.

29

https://www.niebieskiszlak.pl/
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Tabela 40 Typy złączy
Złącza AC
Przystosowana jest do popularnego gniazdka
umieszczonego w domu, miejscu pracy lub
Tradycyjna, 3-pinowa wtyczka

niektórych publicznie dostępnych punktów
ładowania. Dysponując złączem tego typu nie
trzeba szukać źródła prądu zbyt długo. Samo
ładowanie zajmuje jednak minimum 6 godzin.
Amerykański typ złącza o mocy od 3 do 7 kW

Typ 1 SAE J772

obsługujący instalacje jednofazowe. Stosowany
jest głównie w USA i Japonii. Mało
rozpowszechniony w Europie.
Europejski typ złącza o mocy od 3 do 43 kW.

Typ 2 Mennekes

Dopasowany jest do instalacji zarówno jednojak i trójfazowych.
Złącza DC

JEVS CHAdeMO

Japońskie złącze o mocy 50 kW pozwalające z
dużą szybkością naładować samochód.
Złącze o mocy od 50 do 120 kW. Stanowi
modyfikację europejskiego Typu 2 Mennekes.
Umożliwia korzystanie z firmowych
superładowarek, którym naładowanie baterii

Tesla

modelu Tesla S zajmuje nawet 30 min.
Niestety złącze tego typu jest
nieprzystosowane dla pojazdów innych marek,
reprezentuje jednak najbardziej
zaawansowaną technologię na rynku.

European Combined Charging System
CCS (Combo)

Coraz popularniejsze złącze o mocy 50kW,
występujące również w wersji przystosowanej
dla prądu zmiennego.
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Rysunek 6 Rodzaje wtyczek

Źródło: https://evcharging.enelx.com/images/PR/Articles/blog/EMW_plugs_.jpg

7.1.3. Lokalizacja i wybór linii autobusowych transportu publicznego
i punktów ładowania
Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego, która nie posiada obowiązku organizacji
sieci transportu publicznego, jednakże może realizować cel koordynowania rozwoju sieci gminnych,
co przełożyć się ma na zespojenie połączeń wewnątrz powiatu, a w szczególności ułatwić dojazd
mieszkańców do punktów przesiadkowych tj. stacje PKP i WKD oraz do miejsc pracy i nauki. Ze
względu na ukształtowanie terenu (płaski teren) i układ przestrzenny, jedynym kryterium
przypisania pojazdów zeroemisyjnych do linii jest dostępność odpowiedniej floty. Flota ta może
poruszać się po dowolnej z obsługiwanych w powiecie tras. W takim przypadku doboru linii
autobusowej można dokonać według następujących kryteriów. Głównym warunkiem dla linii jest
określenie z jaką częstotliwością autobus realizujący na niej kurs będzie hamował. Pozwoli to
określić energię odzyskaną w trakcie hamowania rekuperacyjnego, gdzie w klasycznym autobusie
była by ona wytracona w postaci ciepła.
Również

istotnym

warunkiem

jest

występowanie

przy

trasie

przebiegu

ładowarek

umożliwiających doładowanie pojazdu w trakcie postoju na przystanku. W związku z tym, że na
terenie powiatu pruszkowskiego takowe nie są zainstalowane, należy zwrócić uwagę na obecność
wzdłuż trasy punktów przyłączeniowych pozwalających na montaż systemu ładowania o mocy
przynajmniej 200kW. Optymalnym miejscem dla montażu ładowarki jest miejsce, gdzie w
przyszłości mogłyby korzystać z niej pojazdy poruszające się na kilku liniach. W celu obsługi floty
pojazdów elektrycznych konieczne będzie zapewnienie każdemu autobusowi elektrycznemu
stanowiska ładowania na terenie zajezdni tak, aby każdy z pojazdów mógł zostać naładowany w
trakcie nocnej przerwy.
Następnym kryterium doboru linii dla autobusu elektrycznego jest przeanalizowanie trasy
przejazdu pod kątem tego, czy przebiega ona przez obszar gęstego zaludnienia, gdzie wysłanie
takiego pojazdu obniży uciążliwość transportu publicznego. Ewentualnie czy na trasie nie występuje
wysokie natężenie ruchu, co pozwoli na ograniczenie emisji autobusu stojącego w korku.
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Dodatkowo należy ocenić czy zasięg pojazdu wraz z możliwymi doładowaniami będzie
wystarczający na pokonanie zakładanej trasy. Przebieganie trasy linii przez obszary chronione,
może również być przesłanką do skierowania na nią pojazdów.

7.1.4. Dostosowanie zarówno taboru i infrastruktury, jak i rozmieszczenia
linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, w tym osób
niepełnosprawnych
Tworzenie przestrzeni miejskiej dla wszystkich jej użytkowników wymaga szczególnego
uwzględnienia uwarunkowań osób o ograniczonej mobilności. Dlatego tak ważny jest wyjątkowy
nacisk położony na wykorzystanie taboru niskopodłogowego przystosowanego do przewozu osób z
niepełnosprawnościami. W celu ułatwienia funkcjonowania w przestrzeni publicznej osobom
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, przewiduje się realizację następujących działań:
•

Wspieranie i inicjowanie działań mających na celu budowę miejsc parkingowych
dedykowanych

osobom

z

niepełnosprawnościami

na

terenie

gmin

powiatu

pruszkowskiego.
•

Wspieranie i inicjowanie działań mających na celu realizację pozostałych działań
infrastrukturalnych wspierających rozwój elektromobilności, jak np. budowa ciągów
pieszych z zachowaniem podstawowych wymagań dostosowania ich do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami na terenie gmin powiatu pruszkowskiego (w tym w ciągach
dróg powiatowych).

•

Wspieranie i inicjowanie działań mających na celu zapewnienie dobrych warunków
dla pieszych poruszających się na wózkach inwalidzkich, stosowanie łagodnych
spadków podłużnych, stosowanie małych spadków poprzecznych, eliminowanie
uskoków i progów, zapewnienie miejsca do wykonywania skrętów przy obrocie
wózkiem, itp. na terenie gmin powiatu pruszkowskiego.

•

Wspieranie

i

inicjowanie

działań

mających

na

celu

wykorzystanie

taboru

niskopodłogowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami
ruchowymi oraz elektronicznych tablic informacji pasażerskiej z funkcją informacji
głosowej (jako element smart city), ułatwiających dostęp do komunikacji osobom
niewidomym bądź słabo widzącym w gminach na terenie powiatu pruszkowskiego.

7.1.5. Lokalizacja stacji i punktów ładowania pozostałych pojazdów,
w tym komunalnych
Przejazdy w obrębie powiatu pruszkowskiego mają najczęściej charakter funkcjonalny.
Pozwalają na dojazd od miejsca zamieszkania do miejsca pracy lub nauki, a także punktów
związanych z usługami oraz z wypoczynkiem. W odróżnieniu od transportu dalekodystansowego,
w którym kluczową kwestią jest obsługa jak największej liczby podróżnych, a co za tym idzie,
dążenie do skrócenia czasu korzystania ze stacji ładowania, transport powiatowy cechuje zgoła
odmienna specyfika podróży.
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Obecnie

na

terenie

powiatu

pruszkowskiego

funkcjonuje

5

ogólnodostępnych

stacji

ładowania:
1) Przy centrum handlowym Nowa Stacja Pruszków (dwa punkty o mocy 22 kW)
2) Na terenie MOP Brwinów Południe na autostradzie A2 (dwa punkty o mocy 22 kW i dwa
punkty o mocy 50 kW)
3) Na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn przy ulicy Granicznej (jeden punkt
o mocy 22 kW)
4) Na terenie PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie (jeden punkt o mocy 43 kW i dwa punkty
o mocy 50 kW)
5) Na parkingu przylegającym do Centrum Handlowego Janki (10 punków o mocy 11 kW
każdy)
Rysunek 7. Istniejące stacje ładowania na terenie powiatu pruszkowskiego

Źródło: Urząd Dozoru Technicznego

Z racji rozwoju elektromobilności udostępnianie mieszkańcom kolejnych punktów ładowania
pojazdów elektrycznych jest tylko kwestią czasu. Do weryfikacji przyszłych potencjalnych lokalizacji
pod budowę stacji ładowania wykorzystano poniższe warunki:
1. Szczególnie atrakcyjne do stworzenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych są
miejsca parkingowe, na których kierowcy pozostawiają swoje samochody na czas co
najmniej 30-45 minut.
2. W okolicy wskazanych parkingów powinny znajdować się przede wszystkim budynki
użyteczności

publicznej,

centra

usługowo-handlowe,

miejsca

rekreacyjno-

wypoczynkowe.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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3. Parkingi powinny posiadać utwardzoną nawierzchnię, a także wystarczającą liczbę
stanowisk tak, aby była możliwość wydzielenia przynajmniej 2 miejsc do ładowania
pojazdów elektrycznych.
4. Parkingi muszą znajdować się w dyspozycji powiatu pruszkowskiego z tytułu
należności gruntów – w innym wypadku stacja ładowania może powstać niezależnie
od planów powiatu.
5. Uwzględniono również zagęszczenie ruchu na drogach. Małe, wąskie uliczki, a także
rzadko uczęszczane drogi podmiejskie na obrzeżach zostały wykluczone.
6. Na

osiedlach

domków

jednorodzinnych

nie

rekomendujemy

stawiania

stacji

ładowania ze względu na to, że potencjalni użytkownicy będą wybierali łatwiejszy
i tańszy sposób ładowania z prywatnego zasilania zlokalizowanego w przydomowych
garażach.
Na podstawie analizy uwarunkowań przestrzennych powiatu pruszkowskiego wytypowano
następujące lokalizacje, jako najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia użytkownika do budowy
instalacji stacji ładowania:
PIASTÓW
1) Warszawska 43/C2 – parking przy budynku usługowo-mieszkalnym (w pobliżu
supermarket, drogeria, pizzeria, apteka, księgarnia, przedszkole oraz siłownia)
2) Dworcowa 1A – parking przed budynkiem stacji kolejowej
3) Al. Tysiąclecia 7 – parking przy dużym centrum usługowo-handlowym
4) Róg Dąbrowskiego/Żbikowska – parking przy supermarkecie, zlokalizowany w centrum
osiedla z zabudową wielorodzinną, w pobliżu przedszkole, piekarnia i poczta
PRUSZKÓW
5) Ul. Kraszewskiego 14/16 – parking przed Urzędem Miasta, w pobliżu Sąd Rejonowy oraz
poczta
6) Ul. Drzymały 30 – parking przed Starostwem Powiatowym w Pruszkowie,
w bezpośredniej okolicy park, biblioteka, apteka i inne lokale usługowe
7) Ul. Andrzeja – parking przy centrum sportowo-konferencyjnym
8) Ul. Gomulińskiego 4 – parking przy ośrodku sportowym, w pobliżu osiedle w typie
zabudowy wielorodzinnej
9) Ul. Armii Krajowej 2/4 – parking przy przychodni lekarskiej, w bezpośredniej okolicy
Książnica Pruszkowska
10) Ul. Sienkiewicza – parking przy budynku stacji kolejowej
BRWINÓW
11) Ul. Rynek – parking przy rynku, w pobliżu liczne lokale handlowe oraz usługowe
12) Ul. Pruszkowska – miejsce postojowe przy stacji kolejowej
13) Rondo im. Wacława Kowalskiego – parking przy Gminnym Ośrodku Kultury,
w bezpośredniej okolicy lokale usługowo-handlowe oraz poczta
14) Ul. Grodziska – parking przy dużym centrum usługowo-handlowym
NADARZYN
15) Ul. Mszczonowska – parking przy Urzędzie Gminy Nadarzyn
16) Plac Poniatowskiego – parking po stronie północnej, w bezpośredniej bliskości biblioteka
publiczna, kwiaciarnia, sklepy, restauracje i miejski skwer
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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17) Ul. Żółwińska – parking przy hali widowiskowo-sportowej
MICHAŁOWICE
18) Ul. Jesionowa 40, w pobliżu liczne sklepy i lokale usługowe
RASZYN
19) Ul. Szkolna – parking przy Urzędzie Gminy
20) Róg Sportowej/Al. Krakowskiej – parking przy centrum kultury
Rysunek 8. Proponowane rozmieszczenie nowych stacji ładowania na terenie powiatu
pruszkowskiego

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem Map Google

Analiza

aktualnego

systemu

energetycznego

Starostwa

Powiatowego

w Pruszkowie oraz jednostek organizacyjnych powiatu i planowanej rozbudowy sieci
oraz prognozowanego zwiększonego zapotrzebowania na energię w związku z budową
punktów

ładowania

pojazdów

elektrycznych

wraz

ze

wskazaniem

możliwości

zastosowania rozwiązań alternatywnych i /lub odnawialnych źródeł energii w Powiecie
Pruszkowskim.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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W ramach prac analitycznych nad wskazaniem optymalnych lokalizacji dla budowy punktów
ładowania przeanalizowano dostarczone przez Starostwo Powiatowe zestawienia:
1) Zestawienie poboru i danych dotyczących punktów sygnalizacji świetlnej i obiektów
użyteczności publicznej, dla których płatnikiem faktur VAT i stroną umowy jest powiat
pruszkowski,
2) Zestawienie poboru i danych dotyczących obiektów użyteczności publicznej objętych
przetargiem na zakup energii elektrycznej – jednostki organizacyjne.
Oba wykazy zawierały dane takie jak: nazwa jednostki korzystającej z danego przyłącza,
numer PPE, numer licznika, moc umowna wyrażona w kilowatach oraz przewidywane roczne
zużycie energii elektrycznej wyrażone w megawatogodzinach. W zestawieniach nie znalazły się
niestety

dane

dotyczące

mocy

przyłączeniowej

poszczególnych

punktów.

Taka

informacja

umożliwiłaby precyzyjne wskazanie przyłączy, które bez konieczności przeprowadzenia prac
modernizacyjnych mogłyby posłużyć do podłączenia nowych punktów ładowania pojazdów
elektrycznych na terenie powiatu.
W związku z tym, pierwszym krokiem było wytypowanie przyłączy, których moc umowna
umożliwiłaby podłączenie przynajmniej dwóch punktów ładowania o mocy 22 kW każdy. W ten
sposób dalszej analizie poddano jedynie 12 z 63 punktów opisanych w dostarczonych przez
Starostwo wykazach.
Po uwzględnieniu walorów lokalizacyjnych wytypowano trzy lokalizacje, w których można
potencjalnie zainstalować ładowarki dla pojazdów elektrycznych:
1) Starostwo Powiatowe, Drzymały 30, Pruszków (PL_ZEWD_1421000568_04, moc umowna
220 kW)
2) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Gomulińskiego 4, Pruszków (PL_ZEWD_1421000545_00,
moc umowna 90 kW oraz PL_ZEWD_1421000533_07, moc umowna 39 kW)
3) Szpital Powiatowy Pruszków-Wrzesin PL_ZEWD_1421001885_07, moc umowna 80 kW oraz
PL_ZEWD_1421001886_09, moc umowna 80 kW)
Potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii istnieje w obszarze fotowoltaiki. Po
konsultacjach z operatorem systemu dystrybucyjnego na terenie powiatu można podjąć prace nad
instalacją modułów fotowoltaicznych na dachach obiektów użyteczności publicznej. Tego rodzaju
inwestycje wymagają jednak indywidualnej oceny warunków technicznych w celu ustalenia
zasadności takiego przedsięwzięcia oraz doboru optymalnych dla danej lokalizacji parametrów.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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7.1.6.

Harmonogram niezbędnych inwestycji w celu wdrożenia Strategii rozwoju elektromobilności

W poniższej tabeli przedstawiono harmonogram realizacji Strategii rozwoju elektromobilności dla powiatu pruszkowskiego.
Tabela 41 Harmonogram realizacji Strategii rozwoju elektromobilności dla powiatu pruszkowskiego
Termin realizacji
Perspektywa
krótkookresowa

Zadanie

Cel szczegółowy

2020 - 2024
Cel szczegółowy 1.

Zadanie 1.1. Realizacja projektów o zakresie transportowym

Poprawa jakości
powietrza na terenie
wszystkich gmin
powiatu i okolic poprzez
zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń
z transportu

z uwzględnieniem niskoemisyjnego efektu dla środowiska
Zadanie 1.2. Wspieranie i inicjowanie działań mających na
celu

rozwój

systemów

monitorowania

i

informowania

o zanieczyszczeniach powietrza
Zadanie 1.3. Wdrażanie metod wsparciowych i zachęt dla
rozwoju elektromobilności
Zadanie

1.4.

Stopniowa

wymiana

powiatowej

floty

samochodów służbowych Starostwa i jednostek podległych
na samochody nisko i zeroemisyjne
Zadanie 1.5. Wspieranie i inicjowanie działań mających na
celu wprowadzenie systemu przywilejów dla pojazdów z
napędem elektrycznym lub zeroemisyjnym

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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Cel szczegółowy 2.

Zadanie 2.1. Wspieranie, inicjowanie i koordynacja budowy

Koordynacja rozwoju
niskoemisyjnego
transportu zbiorowego
i dostosowanie połączeń
do potrzeb
mieszkańców

spójnego

systemu

infrastruktury

ładowania

pojazdów

elektrycznych w zakresie autobusów

Zadanie 2.2. Wspieranie i inicjowanie działań mających na
celu rozwój przyjaznego pasażerom transportu zbiorowego,
w

tym:

optymalizowanie

rozkładów

jazdy

oraz

ich

dostosowanie do potrzeb mieszkańców
Zadanie 2.3. Propagowanie i koordynacja dostosowania
systemu

komunikacji

zbiorowej

do

potrzeb

osób

z

niepełnosprawnościami
Zadanie

2.4.

Koordynacja

rozwoju

sieci

autobusów

gminnych w celu uspójnienia połączeń wewnątrz powiatu i
poprawy komfortu dojazdu mieszkańców do stacji PKP, stacji
WKD oraz ułatwienie dostępności do jednostek oświatowych
dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym
Cel szczegółowy 3.

Zadanie 3.1. Wspieranie i inicjowanie działań mających na

Koordynacja rozwoju
elektromobilności
w sektorze transportu
prywatnego poprzez
budowę niezbędnej
infrastruktury
technicznej

celu utworzenie spójnego systemu zarządzania miejscami
parkingowymi – w gminach na terenie powiatu
Zadanie 3.2. Wspieranie, inicjowanie i koordynacja budowy
spójnego systemu infrastruktury ładowania indywidualnych
pojazdów elektrycznych
Zadanie 3.3. Wspieranie rozwoju idei miast inteligentnych

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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(smart city)
Zadanie 3.4. Wspieranie, inicjowanie i koordynacja budowy
spójnego

systemu

ścieżek

rowerowych,

parkingów

rowerowych wraz z serwisem samoobsługowym w ramach
całego powiatu
Zadanie 3.5. Wspieranie, inicjowanie i koordynacja budowy
spójnego

systemu

parkingów

Park

&

Ride

wraz

ze

stanowiskami ładowania pojazdów elektrycznych
Zadanie 3.6. Wykorzystanie rozwiązań technologicznych z
zakresu smart city:
•

zarządzanie ruchem, w tym ustalanie priorytetów dla
komunikacji publicznej

•

inteligentne
ulicznym

systemy
na

sterowania

drogach

na

oświetleniem

terenie

powiatu

utrzymywane przez gminy
Cel szczegółowy 4.

Zadanie 4.1. Upowszechnienie wiedzy o elektromobilności

Kreowanie wizerunku
ekologicznego,
nowoczesnego powiatu
oraz promocja
elektromobilności

i związanych z nią korzyściach społecznych
Zadanie

4.2.

zeroemisyjnych

Promowanie
przez

wykorzystania

mieszkańców

i

pojazdów

przedsiębiorców

powiatu pruszkowskiego
Zadanie

4.3. Aktywizacja społeczna poprzez integrację

i wdrażanie

działań

związanych

z

innowacyjnym,

ekologicznym i nowoczesnym transportem
Zadanie 4.4. Wspieranie środowisk społecznych statutowo
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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związanych

z

promocją

rozwiązań

transportowych

o charakterze zeroemisyjnym
Cel szczegółowy 5.

Zadanie

Wzrost świadomości
oraz wykorzystania
pojazdów elektrycznych
przez mieszkańców
i podmioty prywatne

konieczności
powietrza

5.1.

Zwiększenie
zmniejszania

oraz

świadomości
emisji

propagowanie

w

zakresie

zanieczyszczeń

korzyści

do

wynikających

z wykorzystania pojazdów niskoemisyjnych
Zadanie 5.2. Promowanie zachowań energooszczędnych
w transporcie – ecodriving, carpooling, carsharing
Zadanie

5.3.

Prowadzenie

kampanii

edukacyjno-

informacyjnych z zakresu zrównoważonego zużycia energii
i ekologii w transporcie
Zadanie 5.4. Promocja niskoemisyjnych środków transportu:
hulajnogi, rowery/skutery elektryczne
Zadanie 5.5. Wspieranie i inicjowanie działań mających na
celu wykorzystanie E-usług dostępnych w gminach na
terenie powiatu w celach informacyjno-edukacyjnych
Cel szczegółowy 6.

Zadanie 6.1. Podjęcie działań zmierzających do rozwoju

Zapewnienie spójności
działań prowadzonych
na terenie powiatu
wynikających
z dokumentów unijnych,
krajowych
i regionalnych

infrastruktury

paliw

alternatywnych

i

stabilizacji

sieci

elektroenergetycznej
Zadanie 6.2. Rozwój i promowanie działalności gospodarczej
związanej z elektromobilnością
Zadanie

6.3.

Stworzenie

warunków

dla

wykorzystania

elektromobilności przez mieszkańców powiatu
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Fiszka – zarys strategii rozwoju elektromobilności” dla Powiatu Pruszkowskiego
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla powiatu pruszkowskiego na lata 2019-2040
wersja końcowa

7.1.7. Struktura i schemat organizacyjny wdrażania wybranej strategii
W ramach zadań związanych z realizacją strategii do jej wdrażania powołany zostanie zespół
przedstawicieli starostwa z wydziałów, które będą włączone do realizacji zadań. Są to:
Wydział Ochrony Środowiska – zajmując się projektami związanymi z działaniami na rzecz poprawy
jakości powietrza;
Wydział Inwestycji i Drogownictwa – zajmując się kwestiami poprawy bezpieczeństwa i zarządzania
drogami i ruchem na drogach powiatowych;
Wydział Obsługi Urzędu – zajmując się obszarem związanym z flotą pojazdów powiatowych;
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – zajmując się wykorzystaniem potencjału
przyłączania do sieci ładowarek do pojazdów elektrycznych;
Wydział Budżetu i Finansów – koordynując zadania pod kątem budżetu;
Zespół Komunikacji Zewnętrznej – w celu promowania prowadzonych prac i inicjowanie współpracy
z innymi interesariuszami;
Wydział Funduszy Zewnętrznych – umożliwiając realizację zadań ze środków zewnętrznych.

7.1.8. Analiza SWOT
Do przeprowadzenia analizy strategicznej zastosowano metodę SWOT . Umożliwia ona
ocenę sytuacji strategicznej obecnej oraz długofalowej. Poniższa analiza została przeprowadzona
dla

zintegrowanego

systemu

transportowego

wykorzystującego

rozwój

elektromobilności.

Przeprowadzono dwa podejścia do analizy: typowe SWOT, oraz „odwrócona” analiza TOWS w
sposób, zbliżony do analizy jaka zawarto w Strategii rozwoju Powiatu Pruszkowskiego.
Metoda SWOT
Analiza SWOT jest podstawowym narzędziem do tworzenia strategii marketingowej. Polega
na rozpoznaniu mocnych i słabych stron badanego systemu, ale również wychwytuje szanse i
zagrożenia płynące z otoczenia. Pozwala ona nie tylko usprawnić działanie badanej organizacji, ale
także kreować efektywną strategię, która będzie w stanie zrealizować zakładane cele. Na tej
podstawie przygotowano zestawienie
Metoda TOWS
Analiza TOWS to metoda analizy służąca do badania otoczenia organizacji oraz analizy jej
wnętrz. TOWS tym różni się od analizy SWOT, że dokonujemy zmiany kolejności, tak by położyć
nacisk na sekwencję rozwiązywania problemów w procesie tworzenia strategii.
Punktem

wyjścia

metody

jest

sformułowanie

zestawu

cech

analizy

w

układzie

czteropolowym SWOT oraz dokonanie oceny w ujęciu SWOT: wskaźników stopnia ważności
każdego czynnika w ujęciu dynamicznym, zaś w ujęciu TOWS wagi czynników w ramach czterech
pól tabeli głównej. Tabela została przygotowana metodą kolejnych przybliżeń: w pierwszej eksperci
niezależni przygotowali wersję początkową, ta została skonsultowana ze starostwem i powstała
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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wersja szerokiego zestawienia cech do uwzględnienia, aż na końcu, po dodatkowych konsultacjach
w ramach zespołu starostwa i ekspertów – skumulowano te czynniki do standardowej postaci pięciu
elementów w każdym polu strategii (dla uczytelnienia operacji logicznych i rachunkowych).
Tabela 42 Czteropolowa tabela główna SWOT
Waga

Czynniki wewnętrzne

Waga

Czynniki zewnętrzne

1,00

Silne strony

1,00

Szanse

Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna
oparta na posiadaniu przez gminy powiatu
założeń, planów i strategii w zakresie
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
0,10
paliwa gazowe, umożliwiająca rozbudowę
sieci elektroenergetycznej o nowe
rozwiązania w zakresie elektromobilności
(np. stacje ładowania)

Dostępne finansowanie przedsięwzięć
poprzez środki zewnętrzne jako źródło
0,30
dofinansowania projektów wspierających
elektromobilność i działania powiązane

Duże zaangażowanie zarządu powiatu w
0,20 realizację działań związanych z
elektromobilnością

Rosnący potencjał przemysłu przejawiający
się rozwojem rynku pojazdów elektrycznych
0,10
i infrastruktury szeroką ofertą pojazdów i
początkiem spadku ich cen

Wysoki odsetek ludności mobilnej w
strukturze ludności dający potencjał na
0,30
rozbudowę infrastruktury technicznej
związanej z elektromobilnością

Dobra lokalizacja w obrębie obszaru
metropolitalnego Warszawy z dobrym
wyposażeniem metropolitalnym (stacje
0,30 kolejowe, ścieżki rowerowe i system roweru
miejskiego, a przy tym rosnący ruch
samochodów w związku z dojazdem ludzi do
Warszawy)

Dobre zaplecze instytucjonalne i kadrowe :
Doświadczenie kadr starostwa w aplikowaniu i
Zainteresowanie inwestorów rozwojem
0,20 realizacji projektów infrastrukturalnych
0,10
przemysłu elektromobilności
finansowanych przez UE, NFOŚ, WFOŚ, MUW,
itp.
Funkcjonujące w powiecie i gminach usługi
0,20 wsparcia zrównoważonego transportu (rower
miejski, car sharing, wypożyczalnie rowerów)

Upowszechnianie postaw społecznych
0,20 sprzyjających ekologii, a także racjonalizacji
zużycia energii

1,00

1,00

0,30

Słabe strony
Brak doświadczeń samorządów w rozwoju
elektromobilności

Zagrożenia

Niepewność co do możliwości uzyskania
0,30 wsparcia finansowego UE dla projektów
związanych z elektromobilnością

Zaawansowana, lecz niewystarczająco
rozwinięta infrastruktura związana z ruchem
0,15
rowerowym (brak kompletności sieci,
parkingów i zaplecza technicznego)

0,15

Ograniczony wpływ powiatu na firmy
0,30 realizujące zadania z zakresu transportu
zbiorowego

Brak systemowej koordynacji działań
0,50 planistycznych, koncepcyjnych i
technicznych w zakresie transportu

Stały wzrost natężenia ruchu drogowego w
powiecie, szczególnie występujący w sieci
0,10 drogowej w okresach szczytowych mogący
zniechęcać do korzystania z samochodów
elektrycznych

Niestabilna sytuacja finansowa samorządów
umożliwiająca realizację tylko koniecznych
0,30
zadań ustawowych (z pominięciem
elektromobilności)

Porażka części projektów związanych z
popularyzacją UTO w Polsce
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0,15

Niezoptymalizowana sieć połączeń pomiędzy
gminami

Wzrastające ceny energii elektrycznej
0,20 zagrażające opłacalności pojazdów
elektrycznych

Źródło: opracowanie własne we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pruszkowie
Wykresy SWOT z komentarzami
To

zobrazowanie

cech

sytuacji

obecnej

(dziś),

krótkoterminowej

(jutro)

i długoterminowej (pojutrze) w podziale na wpływy zewnętrzne (szanse i zagrożenia) oraz zdolności
organizacji zarządzającej, czyli powiatu (silne i słabe strony). Tabele sporządzono za pomocą
metody eksperckiej. Wyniki obrazują tendencje zmian w realizacji badanej strategii.
Każda z cech jest oceniana jakościowo w skali od 0 do 10, przy czym 10 to ocena najwyższa
zarówno w kryteriach pozytywnych jak i negatywnych.
Silne strony
Zapisy dokumentów strategicznych wykazują pewną spójność w zakresie zarządzania
ruchem, a w szczególności transportem zbiorowym. Przewiduje się wzrost roli tej formy transportu
osób

w

czasie

obowiązywania

Strategii

rozwoju

elektromobilności.

Doświadczenie

JST

w

prowadzeniu projektów infrastrukturalnych pozwala wykorzystać szanse takie jak sprzyjający dla
nowych inwestycji klimat społeczny oraz finansowanie przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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Wykres 14 Analiza SWOT – silne strony
Funkcjonujące w powiecie i gminach usługi
wsparcia zrównoważonego transportu
(rower miejski, car sharing, wypożyczalnie
rowerów)

Silne strony

Dobre zaplecze instytucjonalne i kadrowe :
Doświadczenie kadr starostwa w aplikowaniu
i realizacji projektów infrastrukturalnych
finansowanych przez UE, NFOŚ, WFOŚ,
MUW, itp.

czas

Pojutrze

Wysoki odsetek ludności mobilnej w
strukturze ludności dający potencjał na
rozbudowę infrastruktury technicznej
związanej z elektromobilnością

Jutro

Duże zaangażowanie zarządu powiatu w
realizacje działań związanych z
elektromobilnością

Dziś

0

2

4

6

8

punkty

10

Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna
oparta na posiadaniu przez gminy powiatu
założeń, planów i strategii w zakresie
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe, umożliwiająca rozbudowę
sieci elektroenergetycznej o nowe
rozwiązania w

Źródło: opracowanie własne
Słabe strony
Najważniejszymi czynnikami obecnie jest brak doświadczenia starostwa powiatowego i gmin
w realizacji projektów związanych z elektromobilnością. Może to zwiększać ryzyko związane z
zagrożeniem w postaci niezadowolenia społecznego i niezdolności do rozwiązywania takich
konfliktów. Niespójności w dokumentach strategicznych w obecnym kształcie np. w działaniach
planistycznych również zostały zaliczone do słabych stron.
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Wykres 15 Analiza SWOT – słabe strony
Niezoptymalizowana sieć
połączeń pomiędzy gminami

Słabe strony

Stały wzrost natężenia ruchu
drogowego w powiecie,
szczególnie występujący w sieci
drogowej w okresach
szczytowych mogący zniechęcać
do korzystania z samochodów
elektrycznych

czaS

Pojutrze

Ograniczony wpływ powiatu na
firmy realizujące zadania z
zakresu transportu zbiorowego

Jutro

Zaawansowana, lecz
niewystarczająco rozwinięta
infrastruktura związana z
ruchem rowerowym (brak
kompletności sieci, parkingów i
zaplecza technicznego)

Dziś

Brak doświadczeń samorządów
w rozwoju elektromobilności
0

2

4

6

8

10

punkty

Źródło: opracowanie własne
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Otoczenie – szanse i zagrożenia
Wagi poszczególnych elementów, tak jak w przypadku silnych i słabych stron, dobrano na
podstawie doświadczenia firmy Audytel oraz po konsultacjach ze starostwem powiatowym.
Szanse
Znaczący wpływ na rozwój elektromobilności na terenie powiatu ma dostęp do finansowania
inwestycji z zewnątrz. Szanse rosną w oknie długoterminowym. Następuje przyhamowanie trendu
wzrostowego w dłuższej perspektywie. Powodem tego jest osiągnięcie optymalnego poziomu
rozwoju elektromobilności w Polsce w dłuższej perspektywie.

Analiza SWOT – szanse
Upowszechnianie postaw
społecznych sprzyjających
ekologii, a także racjonalizacji
zużycia energii

Szanse

Zainteresowanie inwestorów
rozwojem przemysłu
elektromobilności

czas

Pojutrze

Dobra lokalizacja w obrębie
obszaru metropolitalnego
Warszawy z dobrym
wyposażeniem
metropolitalnym (stacje
kolejowe, ścieżki rowerowe i
system roweru miejskiego, a
przy tym rosnący ruch
samochodów w związku z
dojazdem ludzi do Warszawy)
Rosnący potencjał przemysłu
przejawiający się rozwojem
rynku pojazdów elektrycznych
i infrastruktury szeroką ofertą
pojazdów i początkiem spadku
ich cen

Jutro

Dziś

0

2

4

6

punkty

8

10

Dostępne finansowanie
przedsięwzięć poprzez środki
zewnętrzne jako źródło
dofinansowania projektów
wspierających
elektromobilność i działania
powiązane

Źródło: opracowanie własne
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Zagrożenia
Do najważniejszych zagrożeń zalicza się niejasna sytuacja co do wsparcia unijnego oraz
ryzyko

niepowodzenia

niektórych

projektów

związanych

z

rozwojem

urządzeń

transportu

osobistego (UTO). Obecnie nie istnieje żaden szeroko zakrojony program wsparcia finansowego z
UE skierowany do podmiotów prywatnych jak i JST wspierający rozwój elektromobilności.
Prawdopodobnie program zostanie uruchomiony w najbliższych latach. Jest kilka mechanizmów
wsparcia rządowego. W związku z nowelizacją budżetu w bieżącym roku oraz z powodu kryzysu
gospodarczego program dofinansowań w najbliższych latach staje pod znakiem zapytania.

Tabela 43 Analiza SWOT – zagrożenia

Źródło: opracowanie własne
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Podsumowanie analizy SWOT
Analiza wskazuje na stabilną pozycję strategiczną powiatu pruszkowskiego. W tabeli i na
wykresie poniżej widać, że następuje konsekwentne wzmocnienie stron mocnych i szans przy
spadku słabych i zagrożeń. Niemniej należy zastrzec, że ta tendencja utrzyma się tylko wtedy,
kiedy założono i spodziewane zmiany będą realnie następowały. Ten aspekt zarządzania rozwojem
pogłębiono w części TOWS analizy.
Tabela 44 Analiza SWOT – synteza oceny wskaźnikowej
Podsumowanie

Dziś

Jutro

Pojutrze

Silne strony

25,00

32,00

40,00

Słabe strony

30,00

24,00

16,00

Szanse

28,00

35,00

42,00

Zagrożenia

33,00

26,00

20,00

Źródło: opracowanie własne

Wykres 16 Podsumowanie analizy SWOT

Czas

Pojutrze

Zagrożenia

Jutro

Szanse
Słabe strony
Silne strony

Dziś

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Punkty

Źródło: opracowanie własne
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Interpretacja wyników analizy SWOT
•

Staranny monitoring w połączeniu z wdrażaniem programów naprawczych wpłynie na
eliminację słabych stron związanych z inwestycjami w rozwój elektromobilności;

•

Widoczny jest spadek zagrożeń zarówno w perspektywie średnioterminowej, jak i w
długoterminowej;

•

Zarządzanie

rozwojem

oraz

wsparcie

systemem

monitoringu

powinno

służyć

powiązaniu silnych stron z szansami, przy czym ważniejsze jest zadbanie o
wykorzystywanie szans.
W ramach poszczególnych czynników do priorytetów działania należy zaliczyć:
1. W ramach silnych stron priorytetem jest wykorzystanie korzystnych powiązań
zewnętrznych w regionie oraz kompetencji w zarządzaniu dotychczasowymi projektami.
2. W ramach słabych stron najważniejsze jest dostosowywanie niewystarczająco
rozwiniętej infrastruktury związanej z ruchem rowerowym (także w sensie wyposażenia
sieci, np. w urządzenia ITS) i innej infrastruktury do obecnych i przyszłych wymogów
świadczenia usług transportu.
3. W ramach szans kluczowe jest upowszechnianie postaw społecznych sprzyjających
ekologii, a także zabieganie o finansowanie zewnętrzne oraz zabiegi dyplomatyczne i
polityczne na rzecz zwiększenia ilości przewozów autobusowych na terenie powiatu oraz
podtrzymanie koniunktury w obsłudze kolejowej.
4. W ramach zagrożeń kluczowe jest przygotowanie się na trudności w pozyskiwaniu
dofinansowania krajowego lub unijnego. Z drugiej strony brak systemowej koordynacji
działań planistycznych, koncepcyjnych i technicznych w zakresie transportu (założono
znaczący spadek tego zagrożenia), ale jest to wyzwanie wymagające znacznego
wysiłku i skuteczności, jako że dotyczy w dużym stopniu uwarunkowań zewnętrznych
na każdym poziomie administracji publicznej.
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Tabele analizy TOWS
W analizie TOWS badane są interakcje między poszczególnymi czynnikami z czterech pól
tabeli głównej, przy czym brane są pod uwagę liczebności interakcji, które zachodzą lub nie
zachodzą, a wynik analizy przedstawia liczbę lub strukturę interakcji w całej analizie. Liczby
interakcji są ważone wskaźnikami wagi, jakie są nadawane poszczególnym czynnikom, jak w tabeli
36. Każda z relacji jest badana wg następującego schematu:

czy szanse zdynamizują mocne
strony?
czy szanse stłumią słabe strony?
czy zagrożenia osłabią mocne
strony?

tak

Unikać zagrożeń

raczej tak

Wykorzystywać szanse

tak

Wzmacniać słabe strony

czy zagrożenia nasilą słabe strony?

raczej nie

Opierać się na silnych
stronach

Analiza służy do ułatwienia wyboru jednego z możliwych rodzajów strategii, jak w poniższej
tabeli:

cechy strategii:
inicjatywa
zmniejszenie kosztów
konserwatywna ulepszenia
(maxi - mini):
rozwijanie nowych
elementów
poszukiwanie nowych
użytkowników

agresywna
(maxi-maxi):

stopniowe
wycofywanie się

powiększanie zasobów
ulepszenie
konkurencyjna
(mini - maxi): wzrost efektywności
redukcja kosztów

wychwytywanie
okazji
przejęcia
wzmacnianie
pozycji

defensywna
(mini - mini):

fuzja
redukcja kosztów
brak inwestycji

utrzymanie przewagi
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Statystyka przeprowadzonej analiz pokazana jest w tabeli poniżej oraz na wykresie:
Wyniki analizy strategicznej i wybór strategii

Mocne strony

Szanse

Zagrożenia

Strategia agresywna

Strategia konserwatywna

Suma interakcji

Suma interakcji

46,00

46,00

Suma ważona interakcji

Suma ważona interakcji

10,10

8,50

Strategia konkurencyjna

Strategia defensywna

Suma interakcji

Suma interakcji

38,00

40,00

Suma ważona interakcji

Suma ważona interakcji

8,60

7,30

Słabe strony

Wykres 17 Suma ważona interakcji wg relacji cech analizy.
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Silne/Szanse

Silne/Zagrożenia
wg SWOT

Słabe/Szanse

Słabe /
Zagrożenia

wg TOWS

Źródło: opracowanie własne
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Z przeprowadzonej analizy TOWS wynikają następujące wnioski:
1. Jeśli powiat nastawia się na wykorzystywanie mocnych stron swojego potencjału to
wybór
rodzaju
strategii
powinien
nastąpić
pomiędzy
wersją
agresywną
a konserwatywną, z lekką przewagą agresywnej,
2. Analogicznie, jeśli powiat nastawia się na zwalczanie słabych stron to wybór strategii
powinien nastąpić pomiędzy konkurencyjną, a defensywną z przewagą konkurencyjnej,
3. Jeśli uwzględnić zmiany w rozkładzie wag poszczególnych cech analizy wg metody
SWOT, czyli uwzględnić założenia Strategii i ich wprowadzanie w czasie, wówczas można
zaryzykować tezę, że przyjęcie danej strategii będzie zależało od skuteczności jej
wdrażania. Taki efekt jest, jak wiadomo zależny nie tylko od samego powiatu (silne
strony), ale także od otoczenia zewnętrznego (zagrożenia) – wybór postępowania
„ostrożnego” wydaje się być bardzie racjonalny, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę obecny
stan epidemii.

Przebieg i wyniki konsultacji wybranej strategii rozwoju
elektromobilności z mieszkańcami
Konsultacje społeczne projektu Strategii trwały od 19.11.2020 r. do 18.12.2020 r. Spotkania
konsultacyjne w formie on-line miały miejsce w dniach 30.11.2020 r. oraz 14.12.2020 r. Na
spotkaniach omówiono wyniki ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców powiatu a także
przedstawiono dostępne technologie autobusów zero- i niskoemisyjnych, rozwiązania bikesharingowe, car-sharingowe oraz oparte o współdzielenie urządzeń transportu osobistego (UTO). W
czasie trwania konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu strategii.

Planowane działania informacyjno-promocyjne wybranej
strategii
Podejmowane działania informacyjno-promocyjne można podzielić na działania miękkie
oraz uzupełniające je działania fakultatywne.
Zostaną przeprowadzone następujące działania informacyjne:
•

Ogłoszenie
internetowej

faktu
oraz

rozpoczęcia
w

prac

Biuletynie

nad

przygotowaniem

Informacji

Publicznej

Strategii

Powiatu

na

oraz

stronie
stronach

internetowych gmin Powiatu Pruszkowskiego,
•

Opublikowanie projektu dokumentu w wersji do konsultacji społecznych na stronie
internetowej

oraz

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej

Powiatu

oraz

stronach

internetowych gmin Powiatu Pruszkowskiego,
•

Opublikowanie końcowej, przyjętej uchwałą Rady Powiatu wersji dokumentu na
stronie internetowej Powiatu Pruszkowskiego.

Zostaną przeprowadzone również następujące działania promocyjne:
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•

Publikacja

w

lokalnej

prasie

notatki

prasowej

mającej

na

celu

przybliżenie

mieszkańcom tematyki elektromobilności oraz Smart city.
•

Przeprowadzenie

konsultacji

społecznych

Strategii

rozwoju

elektromobilności,

podczas których mieszkańcy będą mogli zapoznać się również z zaproponowanymi
w Strategii działaniami inwestycyjnymi oraz organizacja spotkania z mieszkańcami,
•

Rozpowszechnienie

plakatów,

ulotek

i

innych

materiałów

drukowanych,

zawierających informacje o aktualnościach dot. elektromobilności, lokalizacjach
i dostępie stacji ładowania – wykorzystywane podczas wydarzeń powiatowych
i wydarzeń gminnych (konkursów, warsztatów, spotkań lub poprzez przekazywanie
mieszkańcom

w

punktach

informacyjnych

poszczególnych

gmin

Powiatu

Pruszkowskiego),
•

Opracowanie

oraz

„Elektromobilność

dodanie
w

zakładki

naszym

na

Powiecie”

stronie
–

internetowej

podsumowanie

z

informacjami

wszystkich

działań

i efektów, informacje o stacjach ładowania, parkingach P&R w gminach Powiatu,
•

Uczestnictwo w wydarzeniach lokalnych tj.: Ekopiknik, Dni Energii, Dni bez
samochodu

i

inne

oraz

„stanowiska

elektromobilnego”

podczas

wydarzeń

powiatowych i gminnych na terenie Powiatu,
•

Promocja pozytywnych zachowań typu: ecodriving, carsharing (system samochodów
publicznych), carpooling (wspólne przejazdy) – akcje promocyjne,

•

Organizacja w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie powiatu zajęć
mających na celu przybliżenie młodzieży oraz dzieciom tematyki elektromobilności
oraz smart city.
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Tabela 45. Proponowane działania informacyjno-promocyjne
Numer

Nazwa

Opis

Okres

Koszt

Źródło finansowania

Kwiecień 2020

Brak

n.d.

Listopad 2020

Brak

n.d.

Styczeń 2021

Brak

n.d.

realizacji

W celu dotarcia do jak największej liczby
mieszkańców na stronie internetowej oraz w

1.1.

Informacja

Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu, a

o rozpoczęciu prac nad

także na stronach internetowych gmin Powiatu

Strategią rozwoju

Pruszkowskiego zostanie zamieszczona

elektromobilności

informacja o rozpoczęciu prac nad
opracowywaniem dokumentu Strategii rozwoju
elektromobilności dla Powiatu Pruszkowskiego.
W celu aktywnego uczestnictwa mieszkańców
w opracowywaniu dokumentu Strategii rozwoju
elektromobilności dla Powiatu Pruszkowskiego,

1.2.

Publikacja wersji

na stronie internetowej Biuletynu Informacji

dokumentu do

Publicznej Powiatu oraz na stronach

konsultacji społecznych

internetowych gmin Powiatu Pruszkowskiego
zostanie zamieszczona wersja robocza
dokumentu oraz informacja o konsultacjach
społecznych.
Po przeprowadzeniu konsultacji

Publikacja końcowej
1.3.

wersji dokumentu

z mieszkańcami dokument po ewentualnych
korektach zostanie przyjęty przez Zarząd
Powiatu i zaprezentowany na posiedzeniach
Komisji i Rady Powiatu, a następnie zostanie

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla powiatu pruszkowskiego na lata 2019-2040 wersja końcowa
przyjęty odpowiednią uchwałą Rady Powiatu.

2.1.

Publikacja notatki

Publikacja w lokalnej prasie notatki prasowej

prasowej przybliżającej

mającej na celu przybliżenie mieszkańcom

zagadnienie

tematyki elektromobilności oraz Smart city.

elektromobilności

Notatka zawierała będzie zawierać informacje
o rozpoczęciu prac nad dokumentem Strategii

W
Październik
2020

rozwoju elektromobilności, jej celami

kosztach

strategii,

kolejne

publikacje:

2000

PLN/ pół strony w

Środki własne oraz
dofinansowanie
NFOŚiGW

„Głosie Pruszkowa”

i założeniami.
Konsultacje społeczne

W celu aktywnego zaangażowania

projektu Strategii

mieszkańców w opracowywanie dokumentu
Strategii rozwoju elektromobilności zostaną
przeprowadzone konsultacje społeczne
dokumentu. Podczas tego działania mieszkańcy
będą mogli zapoznać się z dokumentem oraz

2.2.

Listopad 2020

zgłosić spostrzeżenia oraz uwagi. Zgłoszenia

W

kosztach

strategii

Środki własne oraz
dofinansowanie
NFOŚiGW

zostaną poddane analizie oraz konsultacji
z przedstawicielami Starostwa. Uwagi, które
zostaną uznane za stosowne, zostaną
naniesione na ostateczną wersję dokumentu.

2.3.

Spotkania

W okresie trwania konsultacji społecznych

z mieszkańcami

Strategii rozwoju elektromobilności zostanie

w ramach konsultacji

przeprowadzone spotkanie z mieszkańcami

społecznych

powiatu w formie webinaru mające na celu
przybliżenie im tematyki elektromobilności
oraz idei Smart city. Uczestnikom zostaną
również przedstawione cele oraz założenia
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Strategii rozwoju elektromobilności.
Rozpowszechnienie

W celu dotarcia do jak największej liczby

informacji

mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego

o aktualnościach

2.4.

dot.

elektromobilności wśród

na wydrukowaniu oraz rozpowszechnieniu

mieszkańców

m.in. plakatów oraz ulotek dot.

pomocą

za
materiałów

drukowanych

W

przewidywane są również działania polegające

zależności

od

ilości nakładu. Przy
2021-2040

elektromobilności. Plakaty zostaną

wydruku
ulotek

600
oraz

200

Środki własne

plakatów - 2000 zł

umieszczone w kluczowych miejscach gmin

netto

Powiatu, natomiast ulotki będą dystrybuowane
podczas wydarzeń powiatowych i gminnych.

2.5.

„Elektromobilność

Opracowanie oraz umieszczenie na stronie

w naszym Powiecie” –

internetowej zakładki pn. „Elektromobilność w

zakładka

naszym Powiecie”, zawierającej informacje o

na

stronie

internetowej

prowadzonych działaniach oraz ich efektach

podsumowująca

w poszczególnych gminach powiatu. Ponadto

działania i informacje w

zakładka zawierała będzie informacje

zakresie

dotyczące infrastruktury m.in. parkingów P&R

elektromobilności

oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Od 600 do 1200 zł
w
2021-2040

zależności

od

obecnych
możliwości

Środki własne
strony

www.

Informacje na niej przedstawiane będą na
bieżąco aktualizowane.
Stanowiska
„elektromobilne”
2.6.

Udział w wydarzeniach lokalnych, takich jak:
na

wydarzeniach lokalnych

Ekopiknik, Dni Energii, Dni bez samochodu i
inne oraz organizacja na takich wydarzeniach
„stanowiska elektromobilnego”, na którym
mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się
o działaniach, ich efektach oraz planowanych
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inwestycjach w elektromobilność
w poszczególnych gminach powiatu.
Dostarczenie atrakcji związanych z smart-city i
elektromobilnością.
Akcje

promujące

pozytywne

zachowania

w zakresie mobilności

Zorganizowanie konkursu dla mieszkańców lub
quizu dot. elektormobilności. Do wygrania
ekogadżety oraz nagroda główna np. rower lub
hulajnoga. W ramach nagród mogą być też

2.7.

2021-2040

10 000 zł netto

Środki własne

darmowe minuty w ramach carpoolingu lub
bikesharingu, deskorolka elektryczna lub
krokomierze.
Przygotowanie
i prowadzenie
szkołach

zajęć w

promujących

elektromobilność

2.8.

Koszty

Przeprowadzenie w szkołach podstawowych

przygotowania

znajdujących się na terenie Powiatu
Pruszkowskiego zajęć w formie pogadanek
edukacyjnych i warsztatów. Działania te mają

materiałów
2021-2040

oraz

czasu

Środki własne

przygotowania

na celu edukację dzieci i młodzieży w zakresie

i przeprowadzenia

elektromobilności oraz smart city.

zajęć

Aby zapewnić bezpieczeństwo rowerzystów, w
Samozaciskowe
odblaskowe

2.9.

rowerzystów

opaski
dla

budynku Starostwa Powiatowego lub innych
ogólnodostępnych budynkach mieszkańcy
Powiatu będą mogli bez opłat otrzymać
samozaciskową opaskę odblaskową

30

Cena za 70 000 opasek
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w widocznym z daleka kolorze.
Aby zapewnić bezpieczeństwo rowerzystów, w
Kamizelki
2.10.

odblaskowe

dla rowerzystów

budynku Starostwa Powiatowego lub innych
ogólnodostępnych budynkach mieszkańcy

2021-2040

450 000 PLN31

Środki własne

Powiatu będą mogli bezpłatnie otrzymać
kamizelkę odblaskową.

31

Cena za 50 000 kamizelek, https://odblaski24.com.pl/kamizelki-odblaskowe-dla-doroslych/kamizelki-standardowe-z-ce/a---kamizelka-odblaskowa-certyfikowana-dla-doroslych---ta,p97538813
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Źródła finansowania
Rozwój transportu zeroemisyjnego wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych m. in.
w zakresie zakupu autobusów elektrycznych, stacji ładowania, czy dostosowania infrastruktury
drogowej. Pomocą dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zakupów związanych
z wprowadzeniem elektromobilności są programy oraz możliwości pozyskania dofinansowania.
Rekomendowane w niniejszej Strategii inwestycje mogą być finansowane w oparciu głównie o:
•

krajowe środki publiczne – środki własne jednostek samorządu terytorialnego,
budżet państwa (państwowe fundusze celowe)

•

środki unijne oraz inne zagraniczne – w ramach dostępnych funduszy pomocowych
i programów rozwojowych.

Finansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW):
•

Zielony samochód – wsparcie zakupu pojazdów wykorzystywanych do celów
prywatnych. Osoby fizyczne mogą liczyć na wsparcie w wysokości maksymalnie 15%
kosztów kwalifikowanych, dla pojazdów nie droższych niż 125 tys. zł brutto.
Dofinansowanie wynosi maksymalnie 18 750 zł32.

•

eVAN – wsparcie zakupu pojazdów adresowane do przedsiębiorców. Dotyczy aut z
kategorii N1 o wadze do 3,5 t. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości
maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych, dofinansowanie wynosi maksymalnie
70 000 zł. W ramach programu można uzyskać także wsparcie na zakup stacji
ładowania.

•

Koliber – wsparcie zakupu pojazdów oraz ładowarek domowych typu wall box
adresowane

do

przedsiębiorców

posiadających

licencję

na

przewóz

osób

w

transporcie drogowym. Dotyczy aut z kategorii M1. Przedsiębiorcy mogą liczyć na
wsparcie w wysokości maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych, dofinansowanie
wynosi

maksymalnie

25 000

zł.

Wartość

dofinansowania

naliczana

jest

z

uwzględnieniem warunku, że maksymalny koszt kwalifikowany dla zakupu jednego
pojazdu i ewentualnie ładowarki wynosi 150 000 zł. Oznacza to, że wszystkie koszty
powyżej

tej

wartości

należy

uwzględnić

w

kosztach

niekwalifikowanych

przedsięwzięcia.

Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to krajowy program wspierający gospodarkę
niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport
i bezpieczeństwo

energetyczne.

Środki

unijne

z

programu

przeznaczone

są

również

32
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych
pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania
tego wsparcia, Dz.U. 2019 poz. 2189
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w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. 33
Obecnie w kraju wdrożony jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Celem głównym programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów
i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. 34 Spośród 10 osi
priorytetowych programu najistotniejszym pod względem rozwoju elektromobilności jest Oś
priorytetowa VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. W ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 na oś tę przeznaczono 300 mln PLN
wsparcia.
Wskazana oś priorytetowa przeznaczona jest do finansowania z Funduszu Spójności.
W związku z tym nie wyznacza się kategorii regionów, mimo że swoim zasięgiem obejmuje cały
kraj. Jednocześnie jest ona nastawiona wyłącznie na jeden cel tematyczny – Promowanie Strategii
Niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich,
w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.
W ramach programu w obszarze transportu miejskiego kontynuowane są działania mające na
celu zmniejszenie zatorów komunikacyjnych w miastach, zwiększenie płynności ruchu drogowego
i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w miastach i na ich
obszarach funkcjonalnych. Wsparcie dotyczy także przedsięwzięć w zakresie rozwoju transportu
zbiorowego, które mają służyć podniesieniu m. in. jego bezpieczeństwa, jakości, atrakcyjności
i komfortu.

Przewiduje

się

wdrażanie

projektów,

które

będą

zawierać

elementy

redukujące/minimalizujące oddziaływania hałasu/drgań/zanieczyszczeń powietrza oraz elementy
promujące zrównoważony rozwój układu urbanistycznego. Priorytetowo jest traktowany także
przede wszystkim zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych,
hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem itp.). Inwestycje wynikające z programu powinny
mieć charakter zarówno infrastrukturalny (budowa, przebudowa, rozbudowa sieci transportowej,
uzupełniana o elementy dotyczące sieci energetycznych, zapleczy technicznych do obsługi
i konserwacji

taboru,

centrów

przesiadkowych

oraz

elementów

wyposażenia

dróg

i

ulic

w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego i pasażerów, jak i taborowy, a także
kompleksowy, obejmujący obydwa typy projektów).
W obszarze transportu miejskiego beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego
(w tym ich związki i porozumienia) – miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne, miasta
średnie oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia,
a także

zarządcy

infrastruktury

służącej

transportowi

miejskiemu,

operatorzy

publicznego

transportu zbiorowego oraz spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej
na udostępnianiu taboru (np. wynajmowaniu albo oddawaniu w leasing) służącego świadczeniu

33 https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
34

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014 – 2020, wersja 12.0, 2019 r, str. 5.
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usług publicznych w ramach wykonywania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego
w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Pozostałe
Wśród pozostałych możliwości finansowania projektów rozwoju elektromobilności można
wyróżnić:
•

System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) zarządzanych przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należą do nich m. in.
już wdrożone programy priorytetowe Gepard – Bezemisyjny transport publiczny
i Gepard II - transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności;

•

Regionalne Programy Operacyjne (RPO), obecnie obowiązujące na lata 2014-2020.
W okresie tym samorządy województw mają do dyspozycji około 40 proc. funduszy
polityki spójności - 31,28 mld euro, które zainwestują poprzez programy w rozwój
regionów w tym w systemy i infrastrukturę transportową.

Dodatkowymi źródłami finansowania są także kredyty i pożyczki z banków komercyjnych lub
międzynarodowych instytucji finansowych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny i Bank
Światowy, a także środki prywatne inwestorów m.in. w systemie partnerstwa publicznoprywatnego. Biorąc pod uwagę poziom szczegółowości rekomendowanych działań, w opracowaniu
jedynie zasygnalizowano możliwe źródła finansowania projektów. Późniejsze etapy realizacji
inwestycji będą wymagały pogłębionej analizy.

Analiza
oddziaływania
na
środowisko,
oceny
oddziaływania
skutków
realizacji
strategii
z
uwzględnieniem potrzeb dotyczących łagodzenia zmian
klimatu oraz odporności na klęski żywiołowe
Działania

zmierzające

do

osiągnięcia

celu

strategicznego

oraz

celów

szczegółowych

wskazanych w Strategii rozwoju elektromobilności będą prowadzone na terenach zabudowanych.
W związku z tym nie przewiduje się negatywnego wpływu tych prac na środowisko przyrodnicze,
w tym na położone w granicach powiatu rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu. Dodatkowo,
przez wgląd na proekologiczny charakter zadań wskazanych w niniejszym dokumencie, uznaje się,
że ich realizacja nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze.
W czasie wdrażania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją zadań określonych
w Strategii mogą wystąpić oddziaływania krótkotrwałe, ograniczone wyłącznie do obszaru, na
którym będą realizowane. Nie będą one wykraczać poza teren powiatu – tym samym wykluczono
możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Po zakończeniu realizacji Strategii, dzięki rozwojowi elektromobilności, należy spodziewać się
znaczącej poprawy jakości środowiska. Poprawa stanu powietrza w powiecie wpłynie nie tylko na
polepszenie zdrowia publicznego (mniejsze koszty opieki zdrowotnej), ale także na ograniczenie
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zniszczeń w środowisku naturalnym. Ponadto, zmniejszenie hałasu komunikacyjnego również
wpłynie pozytywnie na zdrowie mieszkańców.

7.5.1. Identyfikacja ryzyka
W poniższym rozdziale przeprowadzono analizę ryzyk mogących wystąpić podczas realizacji
działań w ramach osiągania celu strategicznego. W pierwszej mierze wykonano ich identyfikację,
którą przedstawia poniższa tabela.
Tabela 46 Identyfikacja ryzyk
Status ryzyka
Nazwa ryzyka

(aktywne/
nieaktywne)

Jeśli nieaktywne,
(dlaczego?)

Zainteresowanie alternatywnymi
środkami transportu inne niż
Popytowe

Aktywne

przewidywano
Samodzielna realizacja zadań przez
gminy, bez zainicjowanej

Aktywne

współpracy na szczeblu powiatowym

Błędne/nieodpowiednie oszacowanie
kosztów budowy planowanej
infrastruktury w ramach wdrażania

Aktywne

elektromobilności

Projektowe

Błędy w projektowaniu
infrastruktury i systemów

Trudność i opóźnienia w
uzyskiwaniu decyzji środowiskowych

Administracyjne

Opóźnienia w usuwaniu kolizji
z sieciami dystrybucyjnymi
Opóźnienia w realizacji procedur
zamówień

Aktywne

Aktywne

Aktywne

Aktywne
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Status ryzyka
Nazwa ryzyka

(aktywne/
nieaktywne)

Nieaktywne

kadra do obsługi inwestycji

Zmiany w założeniach przedsięwzięć

(dlaczego?)

Beneficjent dysponuje

Nieodpowiednio dobrana,
niewystarczająco kompetentna

Jeśli nieaktywne,

odpowiednimi służbami
z wieloletnim doświadczeniem
do obsługi inwestycji

Aktywne
Inwestycje związane z
budową stacji ładowania,

Koszty gruntów wyższe niż
przewidywano

parkingów oraz centrów
Nieaktywne

przesiadkowych będą

Powiązane

budowane na terenach

z nabyciem

należących do gmin Powiatu

gruntów

Pruszkowskiego
Opóźnienia w regulacji stanów
prawnych i innych przyczyn
nieuzyskania praw do dysponowania

Aktywne

nieruchomościami np. brak zgody
dysponenta nieruchomości
Przekroczenie budżetu nakładów
inwestycyjnych
Ryzyka geologiczne (powódź,
osuwiska itd.)

Aktywne

Aktywne

Związane
z budową

Znaleziska archeologiczne

Nieaktywne

Brak konieczności
wykonywania robót ziemnych

Związane z przedsiębiorcą
instalacyjnym (bankructwo, brak

Aktywne

wystarczających zasobów)
Koszty operacyjne i koszty
utrzymania wyższe niż

Aktywne

przewidywano
Operacyjne
Ryzyka klimatyczne (np. gwałtowne
powodzie, nadzwyczajne upały,

Aktywne

ulewy, opady śniegu)

Finansowe

Dostępność środków krajowych na
finansowanie zakładanych inwestycji

Aktywne

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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Status ryzyka
Nazwa ryzyka

(aktywne/
nieaktywne)

Jeśli nieaktywne,
(dlaczego?)

Beneficjent na mocy ustawy
jest zobowiązany do
Dostępność środków krajowych na
finansowanie kosztów operacyjnych

Nieaktywne

utrzymywania infrastruktury
drogowej w należytym stanie
i musi na to zapewnić
w budżecie stosowne środki

Wzrost kosztów finansowania
(odsetki)

Aktywne

Opóźnienia wypłat środków na
podstawie składanych wniosków

Aktywne

o płatność
Zmiany w wymogach
Regulacyjne

środowiskowych i w warunkach

Aktywne

technicznych pojazdów i urządzeń
Jakość wykonanych prac nie spełnia
Techniczne

wymagań określonych w SIWZ

Inwestycje podlegać będą
Nieaktywne

i przepisach budowlanych

procedurze odbioru
technicznego

i technicznych
Sprzeciw społeczny, brak akceptacji
do realizacji inicjatyw i celów

Aktywne

Ryzyko niezawodności technicznej

Aktywne

Wzrost opłat za energię elektryczną

Aktywne
Dobrze rozwinięta
infrastruktura techniczna
oparta na posiadaniu przez

Inne

gminy powiatu założeń,
planów i strategii w zakresie

Nadmierne obciążenie sieci
elektroenergetycznej zwłaszcza

Nieaktywne

w zakresie dostępnej mocy

zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe,
umożliwiająca rozbudowę sieci
elektroenergetycznej o nowe
rozwiązania w zakresie
elektromobilności (np. stacje
ładowania).
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Status ryzyka
Nazwa ryzyka

Jeśli nieaktywne,

(aktywne/

(dlaczego?)

nieaktywne)

Przerwy w dostawie energii

Uszkodzenia sieci zasilającej stacje
ładowania
Awarie stacji ładowania
Wzrost kosztów realizacji po
rozstrzygnięciu zamówienia

Nieaktywne

Jak wyżej.

Aktywne
Aktywne
Aktywne

Źródło: opracowanie własne

7.5.2. Analiza jakościowa ryzyka – skala oddziaływania na Strategię
Rozwoju Elektromobilności
Źródłem zastosowanej metodyki dla analizy jakościowej ryzyka jest Niebieska Księga
Transportu, która jest uzupełnieniem wytycznych krajowych i Komisji Europejskiej w zakresie
przygotowania kosztów i korzyści dla planowanych projektów inwestycyjnych w sektorze transportu
w Polsce. Opracowanie to zawiera techniki, które są pomocne przy wyborze optymalnych rozwiązań
niosących korzyści społeczno-ekonomiczne przy jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu środków
publicznych. Szczególnie polecana jest w przypadku realizacji projektów finansowanych z funduszy
unijnych, ponieważ dostosowana jest do wymogów wniosków o tego rodzaju dofinansowanie.
W poniższych tabelach przedstawiono sposób oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.
Tabela 47 Sposób oznaczenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka
Skala

Zakres wartości prawdopodobieństwa

Wartość punktowa

Bardzo niskie

0% - 10%

A

Niskie

<10% - 33%

B

Średnie

<33% - 66%

C

Wysokie

<66% - 90%

D

Bardzo wysokie

<90% - 100%

E

Źródło: Niebieska Księga Transportu

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

154 | 184

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla powiatu pruszkowskiego na lata 2019-2040
wersja końcowa
Tabela 48 Analiza jakościowa ryzyka

Opis

Wartość punktowa

Brak wpływu na dobrobyt społeczny, nawet bez

I

podejmowania działań zaradczych.
Mały wpływ na dobrobyt społeczny, mały wpływ na
efekty finansowe projektu. Działania zaradcze

II

i korygujące są jednak potrzebne.
Umiarkowany wpływ na dobrobyt społeczny,
głównie negatywne efekty finansowe nawet

III

w średnim lub długim terminie.
Poziom krytyczny: wysoka strata dla dobrobytu
społecznego, wystąpienie zdarzenia powoduje
niemożliwość realizacji podstawowego celu

IV

projektu, działania zaradcze bardzo intensywne
mogą nie doprowadzić do uniknięcia wysokich
strat.
Poziom katastroficzny: Fiasko projektu, zdarzenie
może wywołać całkowity brak realizacji celu

V

projektu, główne efekty projektu nie będą
uzyskane w średnim i długim terminie.
Źródło: Niebieska Księga Transportu

Tabela 49 Matryca poziomu ryzyka – siły oddziaływania
Siła oddziaływania

Prawdopodobieństwo

I

II

III

IV

V

A

Niski

Niski

Niski

Niski

Średni

B

Niski

Niski

Średni

Średni

Wysoki

C

Niski

Średni

Średni

Wysoki

Wysoki

D

Niski

Średni

Wysoki

Bardzo

Bardzo

wysoki

wysoki

Bardzo

Bardzo

Bardzo

wysoki

wysoki

wysoki

E

Średni

Wysoki

Źródło: Niebieska Księga Transportu
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Tabela 50 Macierz ryzyk środowiskowych

Ryzyko

Zainteresowanie
alternatywnymi
środkami transportu
inne niż przewidywano

Samodzielna realizacja
zadań przez gminy, bez
zainicjowanej
współpracy na szczeblu
powiatowym

Błędy w projektowaniu
infrastruktury
i systemów

Przyczyny

Skutki

Prawdopodo
bieństwo

Dotkliwość

Poziom
ryzyka

Środki ograniczające

Organizowanie spotkań z

Trudności w dokonywaniu

mieszkańcami i przedsiębiorcami,

prognoz z powodu zmieniającej

Zwiększenie zjawisk

się mobilności ludzi i

kongestii ruchu

dynamicznych zjawisk

C

III

Średni

mających na celu propagowanie
korzyści wynikających z
użytkowania alternatywnych

demograficznych

środków transportu.

Realizacja indywidualnych

Brak możliwości

strategii na szczeblu gminnym

realizacji jednolitego

i w ramach porozumień

rozwoju transportu na

z innymi podmiotami

terenie powiatu

Przyjęcie nieprawidłowych

Niedostateczna jakość

założeń do obliczeń,

wykonanych prac, co

zaniedbania po stronie

przedłuży termin

projektantów

odbioru

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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Uzgodnienie zakresu i rozpoczęcie
C

III

Średni

współpracy z interesariuszami
poprzez gminy

Projekty będą sporządzane przez
projektantów ze stosownymi
B

II

Niski

uprawnieniami oraz będą
podlegały wieloetapowej
procedurze sprawdzającej
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Ryzyko

Przyczyny

Skutki

Prawdopodo
bieństwo

Dotkliwość

Poziom
ryzyka

Środki ograniczające

Niewłaściwe
oszacowanie kosztów

Brak pełnej informacji

budowy planowanej

o kształtowaniu się kosztów

infrastruktury

inwestycyjnych w przyszłości

w ramach wdrażania

Konieczność
poniesienia wyższych
nakładów niż

Monitorowanie kosztorysu
B

I

Niski

inwestycji na etapie sporządzania
dokumentacji projektowej

zakładano

elektromobilności
Opóźnienia w usuwaniu
kolizji z sieciami
dystrybucyjnymi

Nieaktualne dane w
dokumentacji

Przedłużenie cyklu
inwestycyjnego,

B

II

Niski

Bieżący monitoring

podniesienie kosztów
Ogłoszenie postępowania

Odwołania do Krajowej Izby
Odwoławczej na rozstrzygnięcie

Opóźnienie terminu

Opóźnienia w realizacji

postępowania. Duża liczba

rozpoczęcia fazy

procedur zamówień

zapytań składana w trakcie

inwestycyjnej

trwania procedury

i eksploatacyjnej

przetargowego odpowiednio
wcześnie, uwzględniając czas na
B

II

Niski

ewentualne odwołania.
Weryfikacja SIWZ przed
ogłoszeniem postępowania przez

przetargowej.

Inżyniera Kontraktu.

Uwzględnienie w harmonogramie
Trudność i opóźnienia
w uzyskiwaniu decyzji
środowiskowych

Czas rozpatrywania wniosku

Opóźnienie terminu

przez odpowiedni urząd

rozpoczęcia fazy

przekraczający ustawowy

inwestycyjnej

termin

i eksploatacyjnej

planowanych działań odpowiedniej
B

I

Niski

rezerwy czasowej niezbędnej do
przygotowania wniosków oraz
późniejszego oczekiwania na
decyzję

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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Ryzyko

Przyczyny

Skutki

W fazie koncepcji trudno jest

Wzrost wysokości

oszacować rzeczywisty koszt

nakładów

inwestycji

inwestycyjnych

Ryzyka geologiczne

Nieprzewidywalne zjawiska

Wyższe nakłady

(powódź, osuwiska)

atmosferyczne

inwestycyjne

Przekroczenie budżetu
inwestycyjnego

Związane

Prawdopodo
bieństwo

Dotkliwość

Poziom
ryzyka

Środki ograniczające

B

I

Niski

Bieżący monitoring

A

III

Niski

Dokładne badania terenu

Opóźnienie procesu

z przedsiębiorcą
instalacyjnym

Zła sytuacja finansowa

(bankructwo, brak

wykonawcy

inwestycyjnego,
a w konsekwencji

Uwzględnienie w przetargu
B

II

Niski

opóźnienia oddania

wystarczających

wymogów dot. ujawnienia kondycji
finansowej wykonawcy

inwestycji do użytku

zasobów)
Koszty operacyjne

Konieczność

i koszty utrzymania

Inflacja, wzrost kosztów

zapewnienia

wyższe niż

utrzymania

w budżecie większych

przewidywano

Stały monitoring wyników
B

II

Niski

planowanie budżetu.

środków finansowych

Ryzyka klimatyczne
(gwałtowne powodzie,

Nieprzewidywalność zjawisk

nadzwyczajne upały,

atmosferycznych

Okresowe ograniczenie

ulewy, opady śniegu)

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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funkcjonalności
infrastruktury

finansowych. Odpowiednie

B

II

Niski

Odpowiednie zaprojektowanie
odwodnienia powierzchniowego
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Ryzyko

Przyczyny

Skutki

Dostępność środków

Wiele inwestycji wymaga

krajowych na

finansowania. Nie jest możliwe

Brak środków na

finansowanie nakładów

sfinansowanie wszystkich

realizację inwestycji

inwestycyjnych

inwestycji w całości.

Prawdopodo
bieństwo

C

Dotkliwość

I

Poziom
ryzyka

Niski

Opóźnienia w regulacji

Środki ograniczające

Poszukiwanie alternatywnych
źródeł finansowania

Szkolenie personelu, ścisły nadzór

stanów prawnych

Przedłużająca się procedura

Nieotrzymanie

i innych przyczyn

administracyjna

pozwolenia na budowę

B

III

Średni

nieuzyskania praw do

nad procedurami, osobista
odpowiedzialność osób
funkcyjnych

dysponowania
nieruchomościami
Wzrost kosztów
finansowania (odsetki)

Opóźnienia wypłat
środków na podstawie
składanych wniosków
o płatność

Koszty inwestycji
Zmiany stóp procentowych

wyższe niż

Brak środków pieniężnych

II

Niski

posiadanych przez instytucję

w przypadku zaciągnięcia kredytu
na finansowanie inwestycji
Finansowanie inwestycji z wkładu

Opóźnienia w zapłacie
Wykonawcy

zarządzającą

C

III

Średni

własnego. Konieczność
zapewnienia środków zastępczych,
kredytów i pożyczek.

Niestabilność przepisów

Opóźnienia w realizacji

środowiskowych

prawnych

projektu

społecznej

B

przewidywano

Zmiany w wymogach

Brak akceptacji

Odpowiednie zapisy umowne

Negatywne reakcje
mieszkańców na inwestycje
realizowane przez powiat
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Opóźnienia realizacji
projektu

C

II

Średni

A

II

Niski

Brak możliwości zapobiegania

Kampania informacyjna
i uświadamiająca
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Ryzyko

Przyczyny

Skutki

Usterki techniczne zakupionego

Możliwe zakłócenie

taboru przez operatorów

kursowania autobusów

transportu publicznego

elektrycznych

Wzrost opłat za energię

Zmiany stawek u dostawcy

Wzrost kosztów

elektryczną

energii

utrzymania

Ryzyko niezawodności
technicznej

Prawdopodo
bieństwo

Dotkliwość

Poziom
ryzyka

Środki ograniczające

Zapewnione zostanie wsparcia
C

III

Średni

techniczne producentów
autobusów elektrycznych
w okresie eksploatacji

B

III

Średni

Stały monitoring zmian cen za
energię elektryczną

infrastruktury
Uszkodzenia sieci
zasilającej stacje
ładowana

Zdarzenia losowe, uszkodzenia
mechaniczne sieci zasilającej

Możliwe zakłócenie
kursowania autobusów

Zobowiązanie Operatora do
B

II

Niski

elektrycznych

usterek technicznych
Zapewnienie gwarancji oraz

Możliwe zakłócenie
Awarie stacji ładowania

Usterki techniczne

kursowania autobusów

B

II

Niski

elektrycznych

Usterki techniczne zakupionego

związana

taboru

C

III

Średni

elektrycznych

z zastosowaniem nowej

podmiotu dostarczającego stacje

Wymagane wsparcie techniczne

Możliwe zakłócenie
kursowania autobusów

wsparcia technicznego od
ładowania

Potencjalnie wyższa
awaryjność taboru

możliwie szybkiego usuwania

producenta autobusów
elektrycznych
w okresie eksploatacji

technologii
Częste zmiany kadrowe, brak
Szkolenie w zakresie zarządzania

nadzoru nad przebiegiem prac
Zmiany w założeniach

planistycznych, dopuszczanie do

Trudności w osiągnięciu

przedsięwzięć

podejmowania decyzji bez

celów Strategii

fachowego i bezstronnego
uzasadnienia
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A

II

Niski

rozwojem, osobista
odpowiedzialność osób
funkcyjnych
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Ryzyko

Przyczyny

Skutki

Inflacja, wzrost kosztów

Wzrost kosztów

utrzymania

projektu

Prawdopodo
bieństwo

Dotkliwość

Poziom
ryzyka

Środki ograniczające

Wzrost kosztów
realizacji po
rozstrzygnięciu
zamówienia
Źródło: opracowanie własne
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Zidentyfikowano łącznie 31 ryzyk, z czego 7 ma status nieaktywnych, co oznacza, że nie powinny
w ogóle wystąpić podczas wdrażania Strategii.
Pozostałe 24 ryzyka zostały przenalizowane pod kątem prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz
siły oddziaływania w oparciu o metodykę zaczerpniętą z Niebieskiej Księgi Transportu oraz wiedzy
eksperckiej. Na koniec przydzielono ryzykom aktywnym odpowiedni poziom, wykorzystując do tego
siłę oddziaływania prawdopodobieństwo wystąpienia. Wszystkie aktywne ryzyka charakteryzują się
jedynie niskim oraz średnim poziomem. W ostatniej kolumnie macierzy ryzyk aktywnych
zaproponowano środki, które ograniczą poziom danego ryzyka. Powyższa analiza ryzyk powinna
być aktualizowana przynajmniej co 5 lat.

Monitoring wdrażania Strategii
7.6.1. Zasady
realizowania
Elektromobilności

monitoringu

Strategii

Rozwoju

Aby realizacja zadań zawartych w Strategii Rozwoju Elektromobilności przebiegała zgodnie
z założonym harmonogramem, niezbędne jest prowadzenie monitoringu ich wdrażania. Monitoring
dostarcza informacji, w oparciu o które można ocenić, czy realizacja zadań zawartych w Strategii
przebiega w sposób właściwy, a także jest podstawą oceny efektywności wdrażania polityki
niskoemisyjnej.
Celem monitoringu jest ocena realizacji wskazanych w Strategii zadań, w tym:
•

Określenie stopnia realizacji przyjętych celów;

•

Ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem;

•

Analizę przyczyn rozbieżności.

Systematyczna weryfikacja postępu wdrażania elementów Strategii jest kluczowa i pozwoli
Powiatowi

Pruszkowskiemu

na

dokonywanie

oceny

realizacji

celów

i

stopnia

zgodności

z założeniami. Zidentyfikowane zostaną dzięki temu aktualne uwarunkowania organizacyjne,
finansowe oraz prawne, które będą miały wpływ na bieżącą realizację założeń. Istnieją trzy aspekty
monitorowania wdrażania Strategii:
1. Podział zadań przewozowych między środki transportu, wykazujący zmiany
we frekwencji pasażerów w transporcie publicznym oraz stopniu wykorzystania
rowerów i UTO,
2. Zmiany w wielkości emisji gazów cieplarnianych z terenu powiatu,
3. Zmiany w stanie powietrza atmosferycznego, czyli zjawisk skażenia i smogu,
a także hałasu komunikacyjnego.
Podstawą monitorowania podziału zadań są badania zachowań i preferencji użytkowników
systemu transportowego (taki system nie jest w Polsce sformalizowany), zaś w zakresie stanu
środowiska – rutynowe badania stanu atmosfery i hałasu.
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Aby uzyskać materiał analityczny, w procesie podejmowania decyzji praktykuje się
następujące zasady ich realizacji (w kolejności od ogólnych, co 10 lat) do szczegółowych
(dorocznie):
1. Badania kompleksowe ruchu, co około 10 lat, oparte na zasadach KBR; jednostką
koordynującą

będzie

jednostka

Starostwa

Powiatowego

odpowiedzialna

za

planowanie strategiczne w transporcie; wynikiem KBR powinno być zgromadzenie
szczegółowych informacji o wielkości popytu (mobilności) i warunkach ruchu, co
umożliwia opracowanie:
▪

Szczegółowych tablic popytu z podziałem na podobszary powiatu i ew.
okolicznych

gmin/powiatów,

podział

podróży

wg:

środków

transportu,

motywacji, struktury demograficznej i społecznej,
▪

Danych do modelowania podróży i ruchu, w tym cech sieci transportowej
i danych do kalibracji modeli,

▪

Modeli podróży i ruchu, skalibrowanych na podstawie posiadanych danych
o

zmiennych

objaśniających

te

modele,

zakończonych

szczegółowym

odwzorowaniem ruchu w sieci i w przestrzeni,
▪

Prognoz podróży i ruchu, transponujących wyniki badań na przyszłość,
z założeniem zmian demograficznych, społecznych, ekonomicznych, wraz
z odwzorowaniem przyszłych sieci transportowych; ich wyniki umożliwiają
badanie

skutków

funkcjonalnych,

środowiskowych

i

ekonomicznych

planowanych rozwiązań i harmonogramów,
▪

Badanie stopnia wykorzystania pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych,

▪

Przygotowanie materiałów do prowadzenia bieżących prac przy wydawaniu
wytycznych

ruchowych

poszczególnych

zadań

dla

planowania

inwestycyjnych

przestrzennego

w

dziedzinie:

(i)

i

przygotowań
drogownictwa,

(ii) transportu zbiorowego, (iii) zagadnień związanych z parkowaniem,
(iv) lokalizacji większych przedsięwzięć, mogących generować znaczące potoki
ruchu, w tym np. węzły przesiadkowe.
2. Badania opinii społecznej, co około 10 lat, dotyczące ocen świadczonych usług
transportu zbiorowego oraz preferencji w rozwoju systemu transportowego powiatu
i okolicy.
3. Badania i oceny przejściowe (co dwa do czterech lat); badanie mobilności na
relatywnie małej próbie, nastawione na zmiany ruchliwości lub inne okoliczności
wpływające na zachowania mieszkańców i przybyszów, np. znaczące przebudowy
układu miejskiego, z wyróżnieniem grup motywacji i podziału podróży na środki
podróżowania; wynikiem tych prac powinny być korekty do założeń modeli, które
byłyby opracowane w ramach KBR.
4. Analizy doroczne, oparte na modelowaniu podróży i ruchu w aktualizowanych na
bieżąco

modelach

sieci

oraz

ekstrapolacji

wyników

badań

przejściowych

i kompleksowych; służą one monitorowaniu zjawisk ruchowych i sieciowych oraz
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aktualizacji wytycznych, o których mowa wcześniej, przy czym nie jest celem tych
analiz każdorazowe weryfikowanie prowadzonej polityki.
Zmiany wskaźników ruchowych w skali roku zapewne nie będą istotne ilościowo, ale
doroczna obserwacja będzie ważna dla oceny trendów wieloletnich. W ocenach rocznych jest także
istotne, aby (nawet niewielkie) zmiany zachowań odnosić do istotnych działań w systemie
transportu, jakie w owym roku zaszły. Na przykład uruchomienie nowej linii może skutkować
w skali powiatu zmianą na poziomie części procenta, natomiast w rejonie nowej linii zmiana taka
będzie już wyraźnie zauważalną. Należy dodać, że takie obserwacje będą wymagane dla
monitorowania rezultatów przygotowywanych obecnie do realizacji projektów z wykorzystaniem
środków Unii Europejskiej.
Wskaźniki zmian w podróżach (mobilność) i ruchu (na sieci) powinny być wykorzystane nie
tylko do oceny realizacji polityki transportowej (w rozumieniu uchwalonych dokumentów), ale także
do osiągania celów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.
Zestaw

wskaźników

powinien

być

wykorzystywany

konsekwentnie

w

następujących

procedurach (w kolejności od ogólnych do szczegółowych):
•

Opracowanie

i

aktualizacje

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego; w ramach tego opracowania należy prowadzić studia ew. nowych środków
transportu publicznego, nowe trasowania lub rezygnacja z utrzymywanych korytarzy
transportowych

oraz

skutki

transportowe

lokalizacji

nowych

dużych

koncentracji

zagospodarowania,
•

Współdziałanie z zainteresowanymi gminami, powiatami i województwem oraz instytucjami
i

przedsiębiorstwami

w

zakresie

rozwoju

subregionalnego

systemu

transportowego

i miejsca w nim Powiatu Pruszkowskiego; wiele z problemów transportowych powiatu może
znaleźć rozwiązanie lub złagodzenie poza terenem powiatu, czyli poza jego bezpośrednim
wpływem,
•

Opracowywanie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
w tym rozstrzygnięcia rozwiązań transportowych w nowych formach zagospodarowania,
zwłaszcza o wysokiej intensywności użytkowania,

•

Studia rozwiązań w skali powiatu i jego części w odniesieniu do najważniejszych elementów
systemu transportowego (np. kolej regionalna, trasy drogowe, węzły przesiadkowe i P&R);
efektem tych studiów mogą być wytyczne do planów lub wytyczne i założenia dla
planowania nowych rozwiązań,

•

Studia wykonalności przedsięwzięć rozwojowych, w ramach których obligatoryjnie badane
są rozwiązania wariantowe, a analizy ruchowe są podstawą analizy kosztów i korzyści
poszczególnych

rozwiązań; jest

to

obowiązkowe w projektach

ze

wsparciem Unii

Europejskiej, zaś w warunkach krajowych może być także wymagane w ramach konkursów
(przepisy formalne tego nie wymagają),
•

Założenia ruchowe i funkcjonalne do projektów budowlanych dróg i transportu publicznego,
jak i lokalizacji i powiązań nowych, transportochłonnych przedsięwzięć z innych dziedzin
(w szczególności przemysł, mieszkalnictwo, koncentracje handlu i usług),
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•

Zarządzanie informacjami niezbędnymi dla opisanych rodzajów działań planistycznych
i projektowych powiatu i innych inwestorów wymaga staranności w gromadzeniu informacji
dla baz danych o sieci i ruchu, co pozwoli na bieżącą aktualizację danych o miernikach.

Każdorazowo analizy i studia z wykorzystaniem wskaźników powinny realizować zasady
zrównoważonej polityki transportowej powiatu, to znaczy uwzględniać podstawowe aspekty:
•

Ruchu osób transportem publicznym,

•

Ruchu drogowego,

•

Parkowania (pasażerowie i pojazdy),

•

Wykorzystania pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych.

Oceny zbiorcze realizacji polityki transportowej oraz ewentualne jej zmiany powinny być
wykonywane co najmniej raz w ciągu kadencji Rady Powiatu lub przy okazji szczególnych decyzji
o kluczowym znaczeniu dla powiatu (np. wprowadzenia nowego środka transportu). Aktualizacja
powinna być dokonywana każdorazowo wraz z przyjmowaniem nowej wersji studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego (lub dokumentu równoważnego) oraz strategii
rozwoju powiatu lub planu rozwoju lokalnego.

7.6.2. Wskaźniki
monitorowania
Elektromobilności

realizacji

Strategii

Rozwoju

Osiągnięcie efektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Elektromobilności musi następować
zgodnie z przewidzianym harmonogramem ich realizacji. W celu monitorowania zgodności z celami
Strategii wskazano w poniższej tabeli szereg wskaźników wspierających ten proces.
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Tabela 51 Wskaźniki monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Elektromobilności
Nazwa, zakres i zadanie celu

Wskaźniki monitorowania
Podmiot

Cel szczegółowy

Zadanie

Opis wskaźnika

Jednostka

Pożądane

miary

zmiany

Liczba

Wzrost

Monitorujący

Liczba projektów
Zadanie 1.1. Realizacja projektów w zakresie

transportowych

transportowym z uwzględnieniem

z uwzględnieniem

niskoemisyjnego efektu dla środowiska

niskoemisyjnego efektu dla

Starostwo
Powiatowe

środowiska
Starostwo

Cel szczegółowy 1.
Poprawa jakości

Zadanie 1.2. Wspieranie i inicjowanie działań

powietrza na terenie

mających na celu rozwój systemów

wszystkich gmin

monitorowania i informowania

Powiatu i okolic

o zanieczyszczeniach powietrza

z transportu

Zadanie 1.3. Wdrażanie metod
wsparciowych i zachęt dla rozwoju
elektromobilności
Zadanie 1.4. Stopniowa wymiana
powiatowej floty samochodów służbowych

Liczba

Wzrost

Powiatowe/
Urzędy Gmin

Osiągnięty efekt dla środowiska
(Emisja CO2)

poprzez zmniejszenie
emisji zanieczyszczeń

Liczba wdrożonych rozwiązań

Udział pojazdów elektrycznych
na terenie powiatu

Liczba wymienionych pojazdów

Starostwo
kg

Spadek

Powiatowe/
Urzędy Gmin

%

Wzrost

Liczba

Wzrost

%

Wzrost

Starostwo
Powiatowe
Starostwo
Powiatowe

Starostwa i jednostek podległych na
samochody nisko- i zeroemisyjne

Udział pojazdów niskoi zeroemisyjnych
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Nazwa, zakres i zadanie celu
Zadanie 1.5. Wspieranie i inicjowanie działań
mających na celu wprowadzenie systemu
przywilejów dla pojazdów z napędem
elektrycznym lub zeroemisyjnym

Podmiot

Wskaźniki monitorowania

Monitorujący

Dialog techniczny w zakresie
możliwych do wprowadzenia

Starostwo
Liczba

Wzrost

rozwiązań

Powiatowe/
Urzędy Gmin

Liczba punktów ładowania/
Zadanie 2.1. Wspieranie, inicjowanie
i koordynacja budowy spójnego systemu
infrastruktury ładowania pojazdów

tankowania do zasilania niskoi zeroemisyjnych pojazdów

Starostwo
Liczba

Wzrost

komunikacji miejskiej

Powiatowe/
Urzędy Gmin

elektrycznych w zakresie autobusów
Cel szczegółowy 2.
Przygotowanie materiałów

Koordynacja rozwoju

i prowadzenie kampanii

niskoemisyjnego
transportu zbiorowego

Zadanie 2.2. Wspieranie i inicjowanie działań

społecznych w zakresie rozwoju

i dostosowanie

mających na celu rozwój przyjaznego

i udogodnień transportu

połączeń do potrzeb

pasażerom transportu zbiorowego, w tym:

zbiorowego

mieszkańców

optymalizowanie rozkładów jazdy oraz ich

Wprowadzone rozwiązania

dostosowanie do potrzeb mieszkańców

w zakresie rozwoju przyjaznego
pasażerom transportu

Liczba

Wzrost

dostosowania systemu komunikacji
zbiorowej do potrzeb osób z

Liczba

Wzrost

niepełnosprawnościami
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
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osób z niepełnosprawnościami

Powiatowe/
Urzędy Gmin

Udział pojazdów wyposażonych
w odpowiednie udogodnienia dla

Powiatowe

Starostwo

zbiorowego
Zadanie 2.3. Propagowanie i koordynacja

Starostwo

Starostwo
%

Wzrost

Powiatowe/
Urzędy Gmin
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Nazwa, zakres i zadanie celu

Podmiot

Wskaźniki monitorowania

Monitorujący

Zadanie 2.4. Koordynacja rozwoju sieci
autobusów gminnych w celu uspójnienia
połączeń wewnątrz powiatu i poprawy
komfortu dojazdu mieszkańców do stacji
PKP, stacji WKD oraz ułatwienie dostępności

Wartość nakładów poniesionych
na rozwój sieci autobusów

Starostwo
PLN

Wzrost

Powiatowe/
Urzędy Gmin

do jednostek oświatowych dzieciom i
młodzieży w wieku szkolnym
Cel szczegółowy 3.
Koordynacja rozwoju
elektromobilności
w sektorze transportu
prywatnego poprzez
budowę niezbędnej
infrastruktury
technicznej

Zadanie 3.1. Wspieranie i inicjowanie działań
mających na celu utworzenie spójnego
systemu zarządzania miejscami
parkingowymi – w gminach na terenie
Powiatu
Zadanie 3.2. Wspieranie, inicjowanie
i koordynacja budowy spójnego systemu
infrastruktury ładowania indywidualnych
pojazdów elektrycznych
Zadanie 3.3. Wspieranie rozwoju idei miast
inteligentnych (smart city)

Liczba parkingów i stanowisk
parkingowych objętych
systemem zarządzania

Wzrost

ogólnodostępnych stacji

Starostwo
Liczba

Wzrost

ładowania

Starostwo
Liczba

Wzrost

rozwiązań smart city

i koordynacja budowy spójnego systemu

możliwych rozwiązań dla

ścieżek rowerowych, parkingów rowerowych

wdrożenia rowerów miejskich

Powiatowe/
Urzędy Gmin

Liczba wdrożonych projektów
związanych z realizacją

Powiatowe/
Urzędy Gmin

Liczba wybudowanych

Dialog techniczny w zakresie

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Liczba

miejscami parkingowymi

Zadanie 3.4. Wspieranie, inicjowanie
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Nazwa, zakres i zadanie celu

Podmiot

Wskaźniki monitorowania

wraz z serwisem samoobsługowym w

Liczba stacji wypożyczania w

ramach całego Powiatu

ramach systemu rowerów

Monitorujący
Starostwo

Liczba

Wzrost

miejskich

Urzędy Gmin

Liczba udostępnionych rowerów
w ramach systemu rowerów

Starostwo
Liczba

Wzrost

miejskich
Liczba udostępnionych
Zadanie 3.5. Wspieranie, inicjowanie

parkingów P&R

Powiatowe/

Powiatowe/
Urzędy Gmin
Starostwo

Liczba

Wzrost

Powiatowe/
Urzędy Gmin

i koordynacja budowy spójnego systemu
parkingów Park & Ride wraz ze stanowiskami
ładowania pojazdów elektrycznych

Liczba udostępnionych
stanowisk ładowania pojazdów
elektrycznych w obszarze
parkingów P&R
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Nazwa, zakres i zadanie celu

Podmiot

Wskaźniki monitorowania

Monitorujący

Zadanie 3.6. Wykorzystanie rozwiązań
technologicznych z zakresu smart city:
•

zarządzanie ruchem, w tym ustalanie
priorytetów dla komunikacji
publicznej

•

inteligentne systemy sterowania

Liczba wdrożonych projektów
związanych z realizacją

Starostwo
Liczba

Wzrost

rozwiązań smart city

Powiatowe/
Urzędy Gmin

oświetleniem ulicznym na drogach
na terenie powiatu utrzymywane
przez gminy

Przedstawianie możliwości i
Cel szczegółowy 4.
Kreowanie wizerunku
ekologicznego,

Zadanie 4.1. Upowszechnienie wiedzy o

rozwiązań z zakresu

elektromobilności i związanych z nią

elektromobilności wśród

korzyściach społecznych

mieszkańców w ramach

Liczba

Wzrost

Liczba

Wzrost

Liczba

Wzrost

Starostwo
Powiatowe

wydarzeń powiatowych

nowoczesnego
Powiatu oraz promocja
elektromobilności

Zadanie 4.2. Promowanie wykorzystania
pojazdów zeroemisyjnych przez
mieszkańców i przedsiębiorców powiatu
pruszkowskiego

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przygotowanie materiałów
i prowadzenie kampanii
społecznych
Wyniki badań opinii społecznej

Starostwo
Powiatowe

Starostwo

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla powiatu pruszkowskiego na lata 2019-2040 wersja końcowa

Nazwa, zakres i zadanie celu

Podmiot

Wskaźniki monitorowania

Monitorujący

odbiorców

Zadanie 4.3. Aktywizacja społeczna poprzez
integrację i wdrażanie działań związanych
z innowacyjnym, ekologicznym
i nowoczesnym transportem

Powiatowe

Wartość poniesionych nakładów
na rozwój i promowanie
wdrażania działań związanych

PLN

Wzrost

Liczba

Wzrost

%

Wzrost

z innowacyjnym, ekologicznym

Starostwo
Powiatowe

i nowoczesnym transportem
Dialog ze zidentyfikowanymi
środowiskami społecznymi

Zadanie 4.4. Wspieranie środowisk
społecznych statutowo związanych
z promocją rozwiązań transportowych
o charakterze zeroemisyjnym

funkcjonującymi w zakresie
promowania inicjatyw
zeroemisyjnych prowadzący do
włączenia ich w aktywną

Starostwo
Powiatowe

politykę zrównoważonego
rozwoju realizowaną przez
Powiat Pruszkowski

Zadanie 5.1. Zwiększenie świadomości
w zakresie konieczności zmniejszania emisji

Udział pojazdów nisko-

Cel szczegółowy 5.

zanieczyszczeń do powietrza oraz

Wzrost świadomości

propagowanie korzyści wynikających

oraz wykorzystania

z wykorzystania pojazdów niskoemisyjnych

pojazdów

Zadanie 5.2. Promowanie zachowań

elektrycznych przez

Udział zainteresowanych

energooszczędnych w transporcie –

mieszkańców

mieszkańców w promocji

ecodriving, carpooling, carsharing

zachowań energooszczędnych

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

i zeroemisyjnych

Liczba
odbiorców

Wzrost

Starostwo
Powiatowe

Starostwo
Powiatowe
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Nazwa, zakres i zadanie celu
i podmioty prywatne

Podmiot

Wskaźniki monitorowania

Monitorujący

w transporcie – ecodriving,
carpooling, carsharing
Zadanie 5.3. Prowadzenie kampanii
edukacyjno-informacyjnych z zakresu
zrównoważonego zużycia energii i ekologii
w transporcie

Liczba przeprowadzonych
kampanii edukacyjnoinformacyjnych z zakresu

Liczba

Wzrost

Liczba

Wzrost

Liczba

Wzrost

zrównoważonego zużycia

Starostwo
Powiatowe

energii i ekologii w transporcie
Przygotowanie materiałów

Zadanie 5.4. Promocja niskoemisyjnych

i prowadzenie kampanii

środków transportu: hulajnogi,

społecznych w zakresie

rowery/skutery elektryczne

rozwiązań dla niskoemisyjnych

Starostwo
Powiatowe

środków transportu
Zadanie 5.5. Wspieranie i inicjowanie działań
mających na celu wykorzystanie E-usług
dostępnych w gminach na terenie powiatu w

Liczba wdrożonych rozwiązań

Starostwo
Powiatowe

celach informacyjno-edukacyjnych
Cel szczegółowy 6.
Zapewnienie spójności
działań prowadzonych
na terenie Powiatu

Zadanie 6.1. Podjęcie działań zmierzających
do rozwoju infrastruktury paliw
alternatywnych i stabilizacji sieci

Dialog z OSD i OSDg

Liczba
spotkań

Wzrost

Starostwo
Powiatowe

elektroenergetycznej

wynikających

Zadanie 6.2. Rozwój i promowanie

Wartość poniesionych nakładów

z dokumentów

działalności gospodarczej związanej

na rozwój i promowanie

unijnych, krajowych

z elektromobilnością

działalności gospodarczej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PLN

Wzrost

Starostwo
Powiatowe
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Nazwa, zakres i zadanie celu
i regionalnych

Zadanie 6.3. Stworzenie warunków dla
wykorzystania elektromobilności przez
mieszkańców Powiatu

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Monitorujący

Udział nakładów na
przygotowanie infrastruktury
dla pojazdów zeroemisyjnych
i niskoemisyjnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Fiszka – zarys strategii rozwoju elektromobilności dla Powiatu Pruszkowskiego

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu

Podmiot

Wskaźniki monitorowania

%

Wzrost

Starostwo
Powiatowe
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Podsumowanie działań inwestycyjnych
Tabela 52. Przewidziane działania inwestycyjne w celu wdrożenia Strategii rozwoju elektromobilności
Szacowany
Numer
zadania

Nazwa zadania

Opis zadania

Okres

koszt w

Efekt

Źródło

realizacji

okresie

ekologiczny

finansowania

realizacji
Ustawa o elektromobilności mobilizuje samorządy lokalne
do stosowania w swojej bieżącej działalności pojazdów
elektrycznych. Jak wskazuje art. 35 ww. ustawy,
jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin
Zakup 3 pojazdów
1

elektrycznych na
potrzeby starostwa

i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza
50 000, zapewnia, aby udział pojazdów elektrycznych we
flocie użytkowanych pojazdów w obsługującym ją urzędzie

2020 - 2024

250 000 zł

68,5 MgCO2

Budżet Starostwa/
Fundusz Transportu
Niskoemisyjnego

był równy lub wyższy niż 30% liczby użytkowanych
pojazdów. Wykorzystanie samochodów elektrycznych
w Starostwie stanowić będzie pozytywny wzorzec
postępowania oraz przyczyni się do obniżenia
zanieczyszczeń na terenie powiatu.
Podstawowym warunkiem rozwoju elektromobilności jest

Budowa (instalacja)
2

infrastruktury ładowania
pojazdów elektrycznych
na potrzeby Starostwa

rozwinięty system ładowania pojazdów elektrycznych.
Strategia wskazuje najważniejsze punkty węzłowe,
w których istnieją najdogodniejsze warunki do budowy

Budżet Starostwa/
2020 - 2024

stacji. Wraz z uruchomieniem systemu ładowania

30 000 zł

n/d

Niskoemisyjnego

rozważyć należy preferencje w zakresie opłaty za
ładowanie pojazdów dla mieszkańców powiatu.

3

Wdrożenie systemów

Inteligentne Systemy Transportowe (ang. Intelligent

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2025 - 2029

10 000 000 zł

Fundusz Transportu

n/d
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Szacowany
Numer
zadania

Nazwa zadania

Opis zadania

Okres
realizacji

koszt w

Efekt

Źródło

okresie

ekologiczny

finansowania

realizacji
ITS na sieci dróg

transportation systems – ITS) to najczęściej stosowane

powiatowych, w tym

systemy do badania natężenia ruchu oraz do ograniczania

w zakresie liniowej

zatorów drogowych. Są to systemy informacyjne

koordynacji sygnalizacji

i komunikacyjne mające na celu świadczenie usług

na sieci dróg

związanych głównie z zarządzaniem

powiatowych, we

ruchem oraz zapewniające bezpieczniejsze, bardziej

współpracy

skoordynowane i „inteligentniejsze” korzystanie z sieci

Budżet Starostwa/
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Mazowieckiego/
Narodowy Fundusz

z samorządem

transportowych. W ramach zadania planowany jest rozwój

Ochrony Środowiska

województwa i gmin

systemów ITS na głównych drogach powiatowych. Dzięki

i Gospodarki Wodnej

temu zwiększy się przepustowość infrastruktury
transportowej, poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego
oraz znacznie skróci czas podróży i zmniejszy zużycie
paliwa.
Instalacja „Drzewko OZE” to sztuczne drzewo (konstrukcja

Budżet Starostwa/

stalowa o wysokości do kilku metrów), które przekształca

Regionalny Program

energię słoneczną w energię elektryczną. Instalacja

Operacyjny

imituje pień drzewa wraz z konarami. Powierzchnia na
Budowa

4

Drzewka OZE

jednego

górze ładowarki słonecznej obejmuje kilka modułów paneli
polikrystalicznych usytuowanych na konarach
wspierających, zakotwiczonych w pniu drzewa,

85 000 zł35

250 MgCO2

Mazowieckiego/
Narodowy Fundusz

stanowiącym nośny element konstrukcji. W ten sposób

Ochrony Środowiska

konstrukcja instalacji drzewka OZE przypomina prawdziwe

i Gospodarki Wodnej

drzewo, co sprawia, że idealnie pasuje do otoczenia.

35

2022 - 2025

Województwa

https://portalplock.pl/pl/11_wiadomosci/15806_pojawi-sie-w-plocku-nowe-drzewo-naladujecie-dzieki-niemu-komorke.html

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Szacowany
Numer
zadania

Nazwa zadania

Opis zadania

Okres
realizacji

koszt w

Efekt

Źródło

okresie

ekologiczny

finansowania

realizacji
Instalacja służy do ładowania urządzeń mobilnych, tj.
telefonów, smartfonów, tabletów, laptopów, ale jest też
źródłem wiedzy ekologicznej. Urządzenie może posiadać
wejścia standardowe (gniazdka) oraz USB. Panel LCD,
znajdujący się na bocznej ścianie betonowej donicy
zlokalizowanej obok drzewa, daje użytkownikom
możliwość odczytu ilości wyprodukowanej energii,
bieżącego jej zużycia oraz stanu naładowania
akumulatora.
Budżet Starostwa/
System monitorowania powietrza ma na celu umożliwienie

Regionalny Program

mieszkańcom sprawdzenia jakości powietrza. Rozbudowa
Rozbudowa
5

systemu

Operacyjny

systemu ma polegać na utworzeniu systemu mierników

monitorowania

umieszczonych w pobliżu placówek edukacyjnych

powietrza

i zdrowotnych. W celu ułatwienia śledzenia jakości

2020-2024

500 000 PLN36

n/d

Województwa
Mazowieckiego/
Narodowy Fundusz

powietrza, system powinien być rozbudowany również

Ochrony Środowiska

o ekrany informujące o aktualnym stanie.

i Gospodarki Wodnej
Budżet Starostwa/

Totem to urządzenie zamontowane przy ścieżce
6

Totemy dla rowerzystów

rowerowej, które mierzy prędkość rowerzysty i wyświetla
komunikat, czy należy zwolnić czy przyspieszyć, aby
płynnie przejechać na zielonym świetle na najbliższym

2020 – 2024

b.d.

n/d

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa

36
Koszt 127 stacji pomiarowych i 154 ekranów; Na podstawie https://www.evertop.pl/system-monitoringu-jakosci-powietrza-dla-miasta-katowice/ i http://www.przetargi.egospodarka.pl/500220647_System-monitoringujakosci-powietrza-dla-miasta-Katowice_2018_2.html

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Szacowany
Numer
zadania

Nazwa zadania

Opis zadania

Okres
realizacji

koszt w

Efekt

Źródło

okresie

ekologiczny

finansowania

realizacji
skrzyżowaniu. Instalacja stanowi próbę stworzenia tzw.

Mazowieckiego/

"zielonej fali" dla rowerzystów.

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki
Wodnej/Firmy
technologiczne
produkujące totemy
Budżet Starostwa/
Regionalny Program

Wyposażenie odpowiednich służb w mobilne tablice
Inteligentne

7

tablice

informacyjne

Operacyjny

elektroniczne, które będą umieszczane w pewnej
odległości od miejsca wypadku. Celem jest

2022-2025

poinformowanie np. o lokalizacji wypadku, proponowanej

70 000
PLN/szt37

n/d

Województwa
Mazowieckiego/
Narodowy Fundusz

trasie objazdu oraz przybliżonym czasie blokady ruchu.

Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
- Słupy z asymetrycznym przesyłem światła w celu
Inteligentne

8

dla pieszych

przejścia

doświetlenia sylwetki pieszego;

Budżet Starostwa/
2022-2030

- Specjalne czujniki ruchu, które wykrywają osoby
zbliżające się do przejścia. W ten sposób uruchamiane są

37

Estymacja na podstawie ceny tablicy używanej, https://torun.lento.pl/przyczepa-z-tablicami-zmiennej-tresci-mvms,6821311.html

38

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Inteligentne-przejscia-dla-pieszych-w-Gdyni-n136921.html

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

50 000
PLN/szt38

n/d

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
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Szacowany
Numer
zadania

Nazwa zadania

Opis zadania

Okres
realizacji

koszt w

Efekt

Źródło

okresie

ekologiczny

finansowania

realizacji
sygnały wizualne widoczne dla kierowców;

Mazowieckiego/

- Sygnalizacja ostrzegawcza informująca kierowców

Narodowy Fundusz

o pojawieniu się przechodniów na przejściu dla pieszych.

Ochrony Środowiska

Powinna składać się z wielu lamp umieszczonych

i Gospodarki Wodnej

w konstrukcji słupa, sygnalizacja musi być widoczna
przynajmniej z odległości 150 metrów.
Budżet Starostwa/
Regionalny Program

9

Wyświetlacze czasu do

Wyświetlacze umieszczone są obok tradycyjnych świateł

zmiany

i pokazują czas pozostały do końca czerwonego lub

świateł

na

przejściach dla pieszych

zielonego światła. Urządzenia poprawiają bezpieczeństwo

i rowerzystów

i zmniejszają zniecierpliwienie pieszych i rowerzystów.

Operacyjny
2022-2025

Do 10 000
PLN/szt

39

n/d

Województwa
Mazowieckiego/
Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Źródło: Opracowanie własne

39

Koszt 4 wyświetlaczy w Gdańsku wyniósł kilka tysięcy złotych, https://m.trojmiasto.pl/wiadomosci/Sekundniki-na-przejsciach-czy-powinno-ich-byc-wiecej-n122392.html

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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8.Lista przekazanych danych
Lista źródeł
Dane dot. liczby samochodów na terenie powiatu

Data
pozyskania
5.05.2020

Tabela danych o sieci drogowej (długości wg ulic z klasami, kategoriami, liczba
pasów ruchu);
Strategia rozwoju powiatu pruszkowskiego na lata 2015–2025 Aktualizacja 2017

24.04.2020

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2030 ROKU

28.04.2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

28.04.2020

Plan-sieci-dróg-powiatowych-dla-Powiatu-Pruszkowskiego-v2.1

27.04.2020

28.04.2020

Wykaz drog powiatowych

27.04.2020

Strategia rozwoju elektromobilności dla gminy miasta Pruszków - wersja z
konsultacji społecznych
Projekt wpf do publikacji-

24.04.2020

projekt budżetu do publikacji

24.04.2020

GEO-MAP-_mapa drog pow

27.04.2020

Zestawienie danych o flocie powiatu

24.04.2020

zestawienie obiektów i PPE powiatu

27.04.2020

Dane z gminy Brwinów: realizowane przewozy, stan inwestycji
infrastrukturalnych, informacje o drogach
Dane z gminy Nadarzyn: odpowiedzi i informacje zgodne z listą przeslanych próśb
i pytań
Dane z gminy Piastów: odpowiedzi i informacje zgodne z listą przeslanych próśb i
pytań
Dane z gminy Raszyn: odpowiedzi i informacje zgodne z listą przeslanych próśb i
pytań
Ankietyzacja mieszkańców

04.06.2020

Ankietyzacja interesariuszy

n/d

24.04.2020

06.05.2020
05.05.2020
20.05.2020
n/d

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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1.

Wstęp

1.1. Podstawa prawna prognozy
Obowiązujące w Polsce prawo, które reguluje zasady prowadzenia ocen oddziaływania na środowisko,
wywodzi się z prawodawstwa Unii Europejskiej z Dyrektywy 1:
•

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
naturalne (EIA);

•

Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny
wpływu niektórych planów i programów na środowisko (SEA);

•

Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (Dyrektywa siedliskowa).

Wymienione dyrektywy zostały zaimplementowane do prawodawstwa polskiego poprzez ustawę z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr
199 poz. 1227). Ustawa ta stanowi zatem podstawę prawną opracowania „Prognozy oddziaływania
na środowisko dla Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Pruszkowskiego na lata 2019-2040”.

1.2. Cel i zakres prognozy
Celem prognozy jest określenie potencjalnych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić
po wdrożeniu zapisów Strategii Rozwoju Elektromobilności oraz sformułowanie zaleceń o charakterze
przeciwdziałania lub minimalizacji oddziaływań negatywnych.
Prognoza oddziaływania na środowisko zawiera2:
•

informacje

o

zawartości,

głównych

celach

projektowanego

dokumentu

oraz

jego

powiązaniach z innymi dokumentami,
•

informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

•

propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,

1

•

informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

•

streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Strona internetowa Generalnej Dyrekcji ochrony środowiska, https://www.gdos.gov.pl/system-oos.

Art. 51. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
2
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Prognoza ponadto określa, analizuje i ocenia3:
•

istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu,

•

stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

•

istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

•

cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i
krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te
cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,

•

przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie,
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i
chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:
o

różnorodność biologiczną,

o

ludzi,

o

zwierzęta,

o

rośliny,

o

wodę,

o

powietrze,

o

powierzchnię ziemi,

o

krajobraz,

o

klimat,

o

zasoby naturalne,

o

zabytki,

o

dobra materialne,

o

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między
oddziaływaniami na te elementy.

Prognoza przedstawia4:
•

rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych

oddziaływań

na

środowisko,

mogących

być

rezultatem

realizacji

projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralność tego obszaru,
•

biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony
obszaru

Natura 2000

oraz integralność tego obszaru

–

rozwiązania alternatywne

do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru
oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku

3

Ibidem.

Art. 51. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
4
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rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z
niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w niniejszej prognozie oddziaływania na
środowisko został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie – pismo
z dnia 22.12.2020 r., znak WOOŚ-III.411.320.2020.JD. Mazowiecki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny odstąpił od sporządzania SOOŚ – pismo z dnia 16 grudnia 2020 r.
ZS.7040.656.2020DB.

1.3. Metodyka zastosowana przy sporządzaniu prognozy
Metodyka przygotowywania prognoz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest ściśle
określona w przepisach prawnych. W związku z tym została ona opracowana zgodnie z wytycznymi
wskazanymi w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Wykonaną prognozę, w tym charakterystykę środowiska przyrodniczego, sporządzono metodą
opisową przy wykorzystaniu danych i informacji, które posiada samorząd, a także dostępnych
dokumentów

dotyczących

tego

obszaru

-

opierano

się

na

dokumentach

planistycznych

i strategicznych powiatu pruszkowskiego.
Dodatkowo, dokonano identyfikacji oddziaływania na środowisko wszystkich działań ujętych
w Strategii Rozwoju Elektromobilności.
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2.

Charakterystyka projektowanego dokumentu

2.1. Cel i zakres sporządzanego dokumentu
Strategia

Rozwoju

Elektromobilności

Powiatu

Pruszkowskiego

na

lata

2019-2040

została

opracowana, aby określić narzędzia długookresowej strategii rozwojowej powiatu, mogącej zapewnić
rozwój elektromobilności. Dotyczy ona dwóch obszarów: transportu i ochrony środowiska.
Głównym celem dokumentu jest opracowanie spójnej polityki lokalnej, prowadzącej do ogólnej
poprawy jakości powietrza i komfortu życia w Powiecie (obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
oraz hałasu emitowanego przez pojazdy spalinowe). Opracowana Strategia będzie stanowić podstawę
do podjęcia spójnych, zorganizowanych działań inwestycyjnych zmierzających do osiągnięcia
wymogów stawianych jednostkom samorządu terytorialnego przez Ustawę o elektromobilności.
W Strategii zawarto przegląd dokumentów na poziomie krajowym oraz samorządowym powiązanych
z elektromobilnością, analizę dotyczącą jakości powietrza i wielkości emisji dwutlenku węgla, analizę
systemu transportowego w powiecie oraz analizę systemu elektroenergetycznego i gazowego.
Następnie, określono cele, działania oraz harmonogram wdrażania strategii. Uzupełnieniem tej części
dokumentu jest analiza oddziaływania na środowisko, analiza SWOT oraz zasady monitoringu
realizacji Strategii.
Strategia Rozwoju Elektromobilności wyznacza cel strategiczny jako „obniżenie emisji zanieczyszczeń
do powietrza oraz hałasu emitowanego przez pojazdy spalinowe” oraz następujące cele szczegółowe:
•

Cel szczegółowy 1. Poprawa jakości powietrza na terenie wszystkich gmin powiatu i okolic
poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z transportu;

•

Cel szczegółowy 2. Koordynacja rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego i dostosowanie
połączeń do potrzeb mieszkańców;

•

Cel szczegółowy 3. Koordynacja rozwoju elektromobilności w sektorze transportu prywatnego
poprzez budowę niezbędnej infrastruktury technicznej;

•

Cel szczegółowy 4. Kreowanie wizerunku ekologicznego, nowoczesnego powiatu oraz promocja
elektromobilności;

•

Cel szczegółowy 5. Wzrost świadomości oraz wykorzystania pojazdów elektrycznych przez
mieszkańców i podmioty prywatne;

•

Cel

szczegółowy

6.

Zapewnienie

spójności

działań

prowadzonych

na terenie

powiatu

wynikających z dokumentów unijnych, krajowych i regionalnych.
Strategia zakłada realizację wyżej wskazanych celów w sposób równoległy, tak aby rozwój we
wszystkich wymienionych obszarach przebiegał równomiernie. Skonstruowano zestaw działań,
których wdrożenie przyczyni się do osiągania celów szczegółowych oraz celu strategicznego.
Zestawiono je w poniższej tabeli.
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Tabela 1. Zestawienie celów szczegółowych Strategii rozwoju elektromobilności Powiatu
Pruszkowskiego na lata 2019-2040 wraz z zestawem działań.
Cel
szczegółowy

Działanie

Zadanie

1.1.

Przykładowe sposoby realizacji

Realizacja

o zakresie

projektów

transportowym

z uwzględnieniem

niskoemisyjnego

efektu dla środowiska

Poprawa
jakości
powietrza
na terenie
wszystkich
gmin powiatu
i okolic
poprzez
zmniejszenie
emisji
zanieczyszczeń
z transportu

działań

mających

analiz
na

wpływu

i

środowisko

poziomu

oddziaływania

realizowanych

projektów

w zakresie transportowym np. przebudowy
dróg, zakup pojazdów itp.

Zadanie 1.2. Wspieranie i inicjowanie
Cel
szczegółowy 1.

W pracach przedprojektowych wykonywanie

na

celu

rozwój

systemów monitorowania i informowania
o zanieczyszczeniach powietrza

Dialog i współpraca z gminami w zakresie
rozwoju
i

systemów

informowania

monitorowania
o zanieczyszczeniach

powietrza, np. poprzez zwiększenie liczby
punktów pomiarowych na terenie powiatu.

Zadanie 1.3. Wdrażanie metod wsparcia
i zachęt dla rozwoju elektromobilności

Przejściowo

ulgi

parkowania

dla

z pojazdów
inicjowanie

w

strefach

osób

korzystających

elektrycznych,
i

wsparcie

płatnego

w

ponadto
inwestycjach,

w tym realizacji stacji zasilania i obsługi.
Zadanie

1.4.

Stopniowa

powiatowej

floty

służbowych

Starostwa

podległych

na

wymiana

samochodów
i

jednostek

samochody

nisko-

Zakup 3 pojazdów elektrycznych na potrzeby
starostwa.

i zeroemisyjne
Zadanie 1.5. Wspieranie i inicjowanie
działań mających na celu wprowadzenie

Dialog i współpraca z gminami w zakresie

systemu przywilejów dla pojazdów z

opracowania koncepcji systemu przywilejów

napędem

dla pojazdów nisko- i zeroemisyjnych.

elektrycznym

lub

zeroemisyjnym
Zadanie 2.1. Wspieranie, inicjowanie i
koordynacja budowy spójnego systemu
Cel
szczegółowy 2.
Koordynacja
rozwoju
niskoemisyjne
go transportu
zbiorowego
i dostosowanie
połączeń
do potrzeb
mieszkańców

infrastruktury

ładowania

pojazdów

Dialog i współpraca z gminami.

elektrycznych w zakresie autobusów
Zadanie 2.2. Wspieranie i inicjowanie
działań

mających

przyjaznego

na

celu

pasażerom

rozwój

transportu

zbiorowego, w tym: optymalizowanie

Dialog i współpraca z gminami.

rozkładów jazdy oraz ich dostosowanie
do potrzeb mieszkańców

Zadanie
i koordynacja

2.3.

Propagowanie

dostosowania

systemu

Dialog i współpraca z gminami w zakresie
wymogu

pojazdów

komunikacji

zbiorowej
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Cel
szczegółowy

Działanie

Przykładowe sposoby realizacji

komunikacji zbiorowej do potrzeb osób

dostosowanych

z niepełnosprawnościami

z

dla

osób

niepełnosprawnościami

przewozowych,

a

w

także

umowach

infrastruktury

drogowej np. przystanków do potrzeb osób
z

niepełnosprawnościami

oraz

szkolenie

kierowców.
Zadanie 2.4. Koordynacja rozwoju sieci
autobusów gminnych w celu uspójnienia
połączeń wewnątrz powiatu i poprawy
komfortu dojazdu mieszkańców do stacji
PKP,

stacji

WKD,

oraz

Dialog i współpraca z gminami.

ułatwienie

dostępności do jednostek oświatowych
dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym
Zadanie 3.1. Wspieranie i inicjowanie
działań mających na celu utworzenie
spójnego

systemu

zarządzania

Dialog i współpraca z gminami.

miejscami parkingowymi – w gminach na
terenie powiatu
Zadanie 3.2. Wspieranie, inicjowanie i

Dialog i współpraca z gminami

koordynacja budowy spójnego systemu

Budowa (instalacja) infrastruktury ładowania

infrastruktury ładowania indywidualnych

pojazdów

pojazdów elektrycznych

Starostwa powiatowego.

Cel
szczegółowy 3.
Koordynacja
rozwoju
elektromobilno
ści w sektorze
transportu
prywatnego
poprzez
budowę
niezbędnej
infrastruktury
technicznej

elektrycznych

na

potrzeby

Stopniowa implementacja rozwiązań smart
city na terenie powiatu:
•

Budowa Drzewka OZE,

•

Totemy dla rowerzystów,

•

Inteligentne tablice informacyjne,

•

Wyświetlacze

czasu

do

zmiany

świateł na przejściach dla pieszych
i rowerzystów,
Zadanie 3.3. Wspieranie rozwoju idei
miast inteligentnych (smart city)

•

Inteligentne przejścia dla pieszych:
o

Słupy

z

przesyłem

asymetrycznym
światła

w

celu

doświetlenia sylwetki pieszego;
o

Specjalne czujniki ruchu, które
wykrywają osoby zbliżające się
do

przejścia.

uruchamiane
wizualne

W

ten

są

sposób
sygnały

widoczne

dla

kierowców;
o

Sygnalizacja
informująca

ostrzegawcza
kierowców
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Cel
szczegółowy

Działanie

Przykładowe sposoby realizacji
o pojawieniu się przechodniów
na

przejściu

dla

pieszych.

Powinna składać się z wielu lamp
umieszczonych

w

konstrukcji

słupa, sygnalizacja musi być
widoczna

przynajmniej

z odległości 150 metrów.
Zadanie 3.4. Wspieranie, inicjowanie i
koordynacja budowy spójnego systemu
ścieżek

rowerowych,

rowerowych

parkingów

wraz

samoobsługowym

z serwisem

w ramach

Dialog i współpraca z gminami.

całego

powiatu
Zadanie 3.5. Wspieranie, inicjowanie i
koordynacja budowy spójnego systemu
parkingów

Park

stanowiskami

&

Ride

ładowania

wraz

ze

Dialog i współpraca z gminami.

pojazdów

elektrycznych
Unowocześnianie systemów ITS na sieci dróg
Zadanie 3.6. Wykorzystanie rozwiązań

powiatowych, w tym w zakresie liniowej

technologicznych z zakresu smart city:

koordynacji

•

zarządzanie
ustalanie

ruchem, w
priorytetów

tym
dla

inteligentne

systemy

na

sieci

dróg

województwa i gmin.
Inteligentne

komunikacji publicznej
•

sygnalizacji

powiatowych, we współpracy z samorządem

systemy

oświetleniem

ulicznym

sterowania
na

drogach

oświetleniem

powiatowych zintegrowane z układami dróg

ulicznym na drogach na terenie

gminnych i wojewódzkich oraz krajowych

powiatu

na

sterowania

utrzymywane

przez

terenie

powiatu

utrzymywane

przez poszczególne gminy wchodzące w skład

gminy

powiatu.
Umieszczanie

informacji

w

mediach

społecznościowych, portalach internetowych,
reklamach telewizyjnych, radiowych, a także

Cel
szczegółowy 4.
Kreowanie
wizerunku
ekologicznego,
nowoczesnego
powiatu oraz
promocja
elektromobilno
ści

organizowanie

spotkań

tematycznych.

Rozpowszechnienie

informacji

Zadanie 4.1. Upowszechnienie wiedzy

o aktualnościach dot. elektromobilności wśród

o

mieszkańców

elektromobilności

i związanych

z nią korzyściach społecznych

za

pomocą

materiałów

drukowanych.
Opracowanie oraz umieszczenie na stronie
internetowej zakładki zawierającej aktualne
informacje

o

prowadzonych

działaniach

oraz ich efektach w poszczególnych gminach
powiatu.

Zakładka

zawierała

będzie
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Cel
szczegółowy

Działanie

Przykładowe sposoby realizacji
informacje

dotyczące

infrastruktury

m.in. parkingów P&R oraz stacji ładowania
pojazdów elektrycznych.
Umieszczanie

informacji

w

mediach

społecznościowych, portalach internetowych,
Zadanie 4.2. Promowanie wykorzystania

reklamach

pojazdów

a także organizowanie spotkań tematycznych.

zeroemisyjnych

przez

telewizyjnych,

mieszkańców i przedsiębiorców powiatu

Rozpowszechnienie

pruszkowskiego

o

aktualnościach

radiowych,

informacji
dot.

elektromobilności

wśród mieszkańców za pomocą materiałów
drukowanych.
Zadanie

4.3.

Aktywizacja

społeczna

poprzez integrację i wdrażanie działań

Konsultacje

związanych

i planowanych realizacji działań w zakresie

z innowacyjnym,

ekologicznym

i nowoczesnym

społeczne

dokumentu

elektromobilności.

transportem
Zadanie

4.4.

społecznych

Wspieranie
statutowo,

z promocją rozwiązań

środowisk
związanych

transportowych

o charakterze zeroemisyjnym

Współpraca ze wskazanymi środowiskami,
a także zapewnienie wsparcia finansowego
i administracyjnego.
Stanowiska
wydarzeniach
wydarzeniach

Zadanie 5.1. Zwiększenie świadomości
w zakresie konieczności zmniejszania
Cel
szczegółowy 5.
Wzrost
świadomości
oraz
wykorzystania
pojazdów
elektrycznych
przez
mieszkańców
i podmioty
prywatne

emisji
oraz

zanieczyszczeń

do

propagowanie

powietrza
korzyści

wynikających z wykorzystania pojazdów

„elektromobilne”
lokalnych.
lokalnych,

na

Udział
takich

w
jak:

Ekopiknik, Dni Energii, Dni bez samochodu
itp. oraz organizacja na takich wydarzeniach
„stanowiska

elektromobilnego”.

Dostarczenie atrakcji związanych

z smart-

city i elektromobilnością.

niskoemisyjnych
Przykład ze strony Władz powiatu i gmin
w

zachowaniach

pro-elektromobilnych

(ogólniej – pro-środowiskowych).
Umieszczanie

informacji

w

mediach

społecznościowych, portalach internetowych,
Zadanie

5.2.

Promowanie

energooszczędnych

w

zachowań

transporcie

–

reklamach telewizyjnych, radiowych, a także
organizowanie spotkań tematycznych.

ecodriving, carpooling, carsharing
Zorganizowanie konkursu dla mieszkańców
lub quizu dot. elektromobilności.
Zadanie

5.3.

Prowadzenie

edukacyjno-informacyjnych

kampanii

Przeprowadzenie w szkołach znajdujących się

z zakresu

na terenie powiatu pruszkowskiego zajęć
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Cel
szczegółowy

Działanie
ekologii

i

Przykładowe sposoby realizacji

zrównoważonego

zużycia

energii w transporcie

formie

pogadanek

edukacyjnych

i warsztatów.

Zadanie 5.4. Promocja niskoemisyjnych
środków

w

transportu:

hulajnogi,

rowery/skutery elektryczne

Umieszczanie

informacji

w

mediach

społecznościowych, portalach internetowych,
reklamach telewizyjnych, radiowych, a także
organizowanie spotkań tematycznych.

Zadanie 5.5. Wspieranie i inicjowanie
działań mających na celu wykorzystanie
E-usług
na

dostępnych

terenie

w

powiatu

gminach
w

Dialog i współpraca z gminami.

celach

informacyjno-edukacyjnych
Zadanie
Cel
szczegółowy 6.
Zapewnienie
spójności
działań
prowadzonych
na terenie
powiatu
wynikających
z dokumentów
unijnych,
krajowych
i regionalnych

6.1.

Podjęcie

działań

Współpraca

z

OSD

zmierzających do rozwoju infrastruktury

dostosowanie

paliw alternatywnych i stabilizacji sieci

elektroenergetycznej

elektroenergetycznej

m. in. stacji ładowania.

Zadanie

6.2.

działalności

Rozwój

i

promowanie

gospodarczej

związanej

z elektromobilnością

i

rozpoznanie

oraz

istniejącej

sieci

możliwości

Umieszczanie

do

informacji

przyłączenia

w

mediach

społecznościowych, portalach internetowych,
reklamach telewizyjnych, radiowych, a także
organizowanie spotkań tematycznych.

Zadanie 6.3. Stworzenie warunków dla
wykorzystania elektromobilności przez
mieszkańców powiatu

Dialog i współpraca z gminami, promowanie
realizowanych działań.

Źródło: Projekt Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Pruszkowskiego na lata 2019-2040

2.2. Powiązania z innymi dokumentami
2.2.1. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych jest pierwszym aktem prawnym zawierającym
zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych, a także rozwoju sieci punktów
ładowania

pojazdów

elektrycznych

i

funkcjonowania

usług

ładowania.

Celem

ustawy

jest stymulowanie rozwoju elektromobilności i stosowania paliw alternatywnych w transporcie.
Ustawa określa m.in. zasady budowy sieci infrastruktury dla dystrybucji paliw alternatywnych tak,
aby ułatwić jej powstawanie. Zintegrowana sieć jest warunkiem koniecznym do swobodnego
przemieszczania się po terenie kraju pojazdami z napędem alternatywnym.
Regulacja zakłada również możliwość powstawania w miastach stref czystego transportu,
po których będą mogły poruszać się pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi – energią
elektryczną, gazem ziemnym lub wodorem. Jednocześnie Ustawa o elektromobilności i paliwach
alternatywnych

przewiduje

szereg

korzyści

dla

użytkowników

pojazdów

elektrycznych,

są to m.in. zwolnienie z akcyzy przy zakupie samochodu elektrycznego, korzystna stawka
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amortyzacji,

darmowy

postój

w

strefach

płatnego

parkowania

oraz

możliwość

poruszania się po buspasach.

2.2.2. Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych to dokument kluczowy
dla wsparcia rozwoju rynku i infrastruktury w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego
w postaci CNG oraz LNG stosowanych w transporcie drogowym oraz transporcie wodnym. Zgodnie
z zapisami dokumentu, do roku 2021 w 32 wybranych aglomeracjach rozmieszczonych miało zostać
ok. 6 tys. punktów o normalnej mocy ładowania oraz 400 punktów o dużej mocy ładowania.
Jednocześnie w wybranych aglomeracjach miało zostać wybudowanych 70 punktów tankowania
sprężonym

gazem

ziemnym

(CNG).

Natomiast

do

roku

2025

zostaną

wybudowane

32 ogólnodostępne punkty tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) i 14 punktów tankowania
skroplonego gazu ziemnego (LNG) wzdłuż drogowej sieci bazowej TEN-T.

2.2.3. Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą
do 2030 r.) – SOR
Strategia została przyjęta przez Radę Ministrów dnia 14 lutego 2017 r. i stanowi aktualizację
średniookresowej strategii rozwoju kraju (Strategii Rozwoju Kraju 2020). Jest kluczowym
dokumentem obowiązującym w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej. Adresatem
tego dokumentu są głównie państwowe jednostki zajmujące się kwestiami makroekonomicznymi
oraz te, które są wskazane jako realizatorzy poszczególnych przedsięwzięć. Jednym z flagowych
programów jest Program Elektromobilność (rozwój produktów z obszaru elektromobilności,
stymulowanie rozwoju rynku w taki sposób, aby zwiększyć udział pojazdów o napędzie
elektrycznym), w tym m.in. projekt „E-bus” – stymulowanie projektowania i produkcji polskich
pojazdów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej oraz projekt „Samochód elektryczny” –
stymulowanie rozwoju technologii, produkcji i rynku samochodów elektrycznych.

2.2.4. Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”
Plan rozwoju elektromobilności w Polsce5 został podzielony na trzy fazy. Zdefiniowano w nim korzyści
wynikające z upowszechnienia stosowania pojazdów elektrycznych w Polsce oraz zidentyfikowano
potencjał gospodarczy i przemysłowy w tym obszarze. Określono w nim przedstawione poniżej etapy
realizacji projektu:
•

Faza

pierwsza,

w

ramach

której

zaplanowano

stworzenie

warunków

rozwoju

elektromobilności po stronie regulacyjnej, a także przygotowano mechanizmy finansowania
publicznego dla jej rozwoju.
•

Faza druga, zakładająca budowę na obszarach wybranych aglomeracji infrastruktury
ładowania oraz tankowania sprężonym gazem ziemnym (CNG).

5

Ministerstwo Energii, przyjęte przez Radę Ministrów 16.03.2017 r.
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•

Faza trzecia, w której nastąpi stopniowe wycofywanie wdrożonych mechanizmów wsparcia
ze względu na założenie, że w latach 2020-2025 rynek elektromobilności osiągnie dojrzałość.

Plan zakłada realizację następujących celów:
1. Stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności poprzez:
a.

Dążenie do obniżania cen pojazdów,

b.

Wyposażenie sieci drogowej w niezbędną liczbę punktów ładowania,

c.

Preferencje w użytkowaniu pojazdów elektrycznych (przejściowo),

2. Rozwój przemysłu elektromobilności,
3. Stabilizacja sieci elektroenergetycznej.

2.2.5. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze
Strategia

województwa

jest

co

do

kierunków

w

pełni

zgodna

z

podstawami

strategii

elektromobilności. Może być podstawą do uzyskania realnego wsparcia wdrożenia strategii z poziomu
województwa. W tekście strategii kwestia elektromobilności nie została ujęta wprost jako narzędzie
osiągania celów rozwoju województwa. Niemniej można uznać, że sformułowanie „rozwój form
transportu przyjaznych dla środowiska i mieszkańców” obejmuje także elektromobilność.

2.2.6. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa
mazowieckiego
Plan określa stan i wskazuje kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa, biorąc
pod uwagę poszczególne dziedziny rozwoju, jak też poszczególne obszary województwa.
Plan uwzględnia podział statystyczny województwa na dwie jednostki:
•

warszawski stołeczny,

•

mazowiecki regionalny.

W warstwie strategicznej plan wdraża założenia Strategii rozwoju województwa mazowieckiego.
Najważniejszym ustaleniem związanym z problematyką transportową południowo – zachodniej części
Obszaru Metropolitalnego Warszawy, w tym powiatu pruszkowskiego, jest modernizacja Drogi
Wojewódzkiej nr 719.

2.2.7. Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st.
Warszawy
Dokument dotyczy m. st. Warszawy oraz

sąsiednich gmin, które zawarły z prezydentem

m. st. Warszawy porozumienia o organizacji publicznego transportu zbiorowego na zasadach
skoordynowanego systemu. Również gminy powiatu pruszkowskiego wchodzą w skład takiego
porozumienia: Michałowice, Nadarzyn, Piastów, Pruszków, Raszyn.
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Na bazie tych porozumień opracowany został Plan, będący zobowiązaniem miast w sytuacji wspólnej
działalności organizatorskiej. Plan ten stanowi dokument prawa lokalnego na terenie każdej z gmin.
W Planie założono, że Celem Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla
m.st.

Warszawy

i

współpracujących

gmin

ościennych

(w

skrócie

Planu

transportowego)

jest stworzenie założeń dla organizowania usług użyteczności publicznej w zakresie publicznego
transportu zbiorowego, którego organizatorem lub współorganizatorem jest m.st. Warszawa i gminy
stowarzyszone.

2.2.8. Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025.
Aktualizacja 2017
Strategia jest jednym z podstawowych dokumentów określających kierunki rozwoju powiatu. Celem
głównym strategii rozwoju powiatu jest realizacja wizji „Powiat pruszkowski to miejsce, które pozwala
mieszkańcom

w

pełni

korzystać

zarówno

z

zalet

bycia

częścią

stołecznej

aglomeracji,

jak i z dobrych stron spokojnego życia na uboczu. W powiecie pruszkowskim estetyczna, pełna zieleni
przestrzeń publiczna i spokojne sąsiedztwo współgrają ze sprawną infrastrukturą oraz różnorodną
bazą nowoczesnych usług i przemysłu, a rozwój oparty jest na współpracy terytorialnej
i partycypacji”.
W dokumencie „Strategii rozwoju powiatu pruszkowskiego na lata 2015-2025” zawarto działania
sprzyjające rozwojowi elektromobilności i poprawie stanu środowiska poprzez m.in. zwiększenie
atrakcyjności komunikacji zbiorowej i ruchu rowerowego.

2.2.9. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pruszkowskiego na lata
2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024
Program Ochrony Środowiska jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki środowiskowej
i ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, efektywne zarządzanie środowiskiem,
zapobieganie degradacji środowiska i wdrożenie wymagań wynikających z obowiązującego w tym
zakresie prawa. Dokument wskazuje kierunki rozwoju transportu w postaci rozwoju niskoemisyjnej,
przyjaznej mieszkańcom komunikacji publicznej oraz wsparcia transportu rowerowego.

2.2.10.

Dokumenty miejskie i gminne

Powiat pruszkowski prowadzi politykę ścisłej współpracy z gminami powiatu oraz jego sąsiadami
(w tym m. st. Warszawą). Polityka ta jest odzwierciedlona także w większości strategii rozwoju gmin
powiatu, w szczególności koncertujących się na kwestiach transportu i środowiska.
W celu analizy związków pomiędzy dokumentami miejskimi a Strategią Rozwoju Elektromobilności
dla

Powiatu

Pruszkowskiego

na

lata

2019-2040,

przeanalizowano

strategie

rozwoju

elektromobilności, które zostały udostępnione publicznie przez jednostki samorządu wchodzące
w skład powiatu pruszkowskiego do października 2020 r. oraz strategie rozwoju tych miast
oraz gmin.
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3.

Istniejący stan środowiska

3.1. Charakterystyka terenu opracowania
Powiat Pruszkowski zlokalizowany jest w zachodniej części WOM – Warszawskiego Obszaru
Metropolitalnego, czyli obszaru zespołu Miasta Stołecznego Warszawa i okolicznych gmin
powiązanych ze sobą więzami przestrzennymi i funkcjonalnymi.
Powiat pruszkowski od północno-wschodniej strony graniczy z miastem Warszawą, od północy
z

Powiatem

Zachodnim Warszawskim,

od

zachodu

z

powiatem

grodziskim,

od

południa

i południowego wschodu z powiatem piaseczyńskim.
Rysunek 1. Lokalizacja powiatu pruszkowskiego na tle kraju oraz województwa.

Źródło: Plan sieci dróg powiatowych powiatu pruszkowskiego na lata 2017 - 2030

Powiat zajmuje powierzchnię 246,3 km2. W skład powiatu wchodzi 6 gmin:
•

3 wiejskie – Michałowice, Nadarzyn i Raszyn,

•

1 miejsko – wiejska – Brwinów,

•

2 miejskie – Piastów i Pruszków.
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Rysunek 2. Powiat pruszkowski wraz z wchodzącymi w jego skład gminami.

Źródło: Raport o stanie powiatu pruszkowskiego za 2018 rok

Teren powiatu jest obszarem o niskim poziomie zalesienia. Największe kompleksy leśne
zlokalizowane na jego terenie to: Lasy Młochowskie, Lasy Chojnowskie oraz Lasy Sękocińskie.
Na omawianym obszarze znajdują się również trzy rezerwaty:
•

Młochowski Grąd (Gmina Nadarzyn),

•

Młochowski Łęg (Gmina Nadarzyn),

•

Stawy Raszyńskie (Gmina Raszyn).

Ponadto w niedalekiej odległości od granic powiatu znajduje się Kampinoski Park Narodowy.
Na terenie powiatu znajdują się również liczne obszary chronionego krajobrazu, są to m.in.: Park
Anielin, Park Sokoła, tereny leśne i parkowe Szpitala Specjalistycznego w Tworkach.

3.2. Charakterystyka środowiska przyrodniczego
3.2.1. Położenie geograficzne i geologia
Zgodnie z podziałem fizyko-geograficznym Polski powiat leży w obrębie jednostek:
Megaregion: Pozaalpejska Europa Środkowa
•

Prowincja Niż Środkowoeuropejski:
o

Podprowincja Niziny Środkowopolskie:
▪

Makroregion Nizina Środkowomazowiecka:

▪

Mezoregion Równina Łowicko-Błońska;
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Mezoregion Równina Warszawska;

▪
o

Makroregion Wzniesienia Południowomazowieckie:
Mezoregion: Wysoczyzna Rawska.

▪

Obszar powiatu jest położony w obrębie niecki warszawskiej, którą tworzą utwory kredowe,
zaś wypełniają osady klasyfikowane jako trzeciorząd. Budowa geologiczna powiatu została
ukształtowana

w

wyniku

działalności

lądolodów.

Obszary

pozadolinne

są

zbudowane

z morenowych osadów z epoki lodowej (gliny zwałowej), na którą składają się materiały pylaste,
piaszczyste gliny i gliniaste piaski. Pod warstwą gliny zwałowej znajdują się różnej grubości piaski,
które powstały w wyniku akumulacyjnej działalności wód, które spływały z topniejącego lądolodu.
Budowa geologiczna nie jest tak jednorodna. Obok gliny i piasków, w kilku rejonach na południe
od doliny Utraty, znajdują się iły warstwowe. Dolina była pierwotnie głębsza, ale u schyłku epoki
lodowej rzeka zaczęła zasypywać dolinę żwirami piaszczystymi.

3.2.2. Klimat
Powiat pruszkowski zlokalizowany jest w XVIII regionie klimatycznym. Cechą charakterystyczną
tego regionu jest największa liczba dni bardzo ciepłych oraz pochmurnych. Średnia temperatura
roczna wynosi około 8⁰C a średnioroczna suma opadów atmosferycznych około 520 mm.
Czas

zalegania

pokrywy

śnieżnej

może

trwać

około

58

dni,

a

okresu

wegetacyjnego

od 200 do 210 dni. Na terenie powiatu przeważają wiatry wiejące z kierunku zachodniego.

3.2.3. Gleby
Rodzaj

gleby jest zależny od rodzaju utworów budujących podłoże, ukształtowania terenu

oraz warunków klimatycznych. Na terenie powiatu dominuje typ gleby pseudobielicowy, brunatny
oraz czarnoziemny:
•

Gleby pseudobielicowe są to gleby składające się z różnego rodzaju piasku. Bielicowanie
oznacza natomiast proces tworzenia minerałów poprzez wymywanie niektórych związków
chemicznych z piasków;

•

Gleby brunatne to gleby składające się z glin zwałowych oraz różnego rodzaju piasków
i piaskowców. Wyróżnia się dwa podtypy: gleby brunatno – kwaśne oraz brunatno –
wyługowane;

•

Czarne ziemie są glebami powstałymi na utworach mineralnych, zawierających materię
organiczną oraz związki wapnie. Najczęściej obecne sa w miejscach oddziaływania wód
gruntowych.

Większość gleb powiatu pruszkowskiego należy do klas bonitacyjnych III-VI. 59% obszaru powiatu
stanowią użytki rolne.

3.2.4. Wody powierzchniowe
Podstawową jednostką gospodarki wodnej jest Jednolita Część Wód Powierzchniowych (JCWP).
Oznacza oddzielny element wód powierzchniowych: jezioro bądź inny, naturalny lub sztuczny zbiornik
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wodny, strumień, potok, rzekę. Na terenie powiatu znajduje się 7 rzecznych jednolitych części wód
powierzchniowych.
Ocena stanu wód powierzchniowych została dokonana w roku 2016 roku przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne na podstawie wyników danych o stanie chemicznym.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie JWCP na terenie powiatu oraz wynik oceny stanu wód.
Tabela 2. JCWP na terenie powiatu pruszkowskiego.
Kod

Nazwa JCWP

Ogólny stan wód

JCWP RW200017258529

Głoskówka

Zły

JCWP RW200017272834
JCWP RW200017272836
JCWP RW200017272689

JCWP RW200019272859

JCWP RW2000192728699

Utrata od źródeł do Żbikówki ze
Żbikówką
Dopływ z Kol. Krosna
Rokitnica od źródeł do Zimnej
Wody, z Zimną Wodą
Utrata od Żbikówki do Rokitnicy
bez Rokitnicy
Rokotnica od Zimnej Wody do

JCWP RW20002625929

ujścia
Wilanówka

Zły
Zły
Zły

Zły

Zły
Zły

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Aktualizacja Programu Wodno-Środowiskowego Kraju”, Warszawa 2016

3.2.5. Wody podziemne
Powiat pruszkowski znajduje się w mazowieckim regionie hydrologicznym, a dokładniej w obrębie
jednolitej części wód podziemnych nr 65, która zawiera piętro czwartorzędowe oraz piętro
paleogeńsko-neogeńskie. Poziom wód gruntowych i poziom wód głębinowych (Q2) należą do piętra
czwartorzędowego. Natomiast poziom piloceński wraz z poziomami mioceńskim i oligoceńskim
należą do piętra paleogeńsko-neogeńskiego. Wody pomiędzy poziomami wymieniają się głównie
poprzez pionowe przesączanie z piętra czwartorzędowego.
Poziom wód gruntowych zasilany jest przez grawitacyjne przemieszczanie się wód opadowych
w głąb skorupy ziemskiej. Drenaż naturalny następuje przez rzeki i zbiorniki powierzchniowe
oraz niżej występujący poziom wodonośny. Wodę z tej warstwy zazwyczaj ujmuję się przy pomocy
płytkich studni wierconych. Poziom ten występuje w miejscach występowania glin zwałowych
bądź madów w strefie przypowierzchniowej.
Poziom wód głębinowych (Q2) zasilają wody z poziomu przypowierzchniowego oraz woda z dolin
rzek. Poziom ten tworzony jest przez połączone użytkowe poziomy międzyglinowe.
Poziom plioceński izoluje piętro czwartorzędowe od wód poziomu mioceńskiego.
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W przypadku poziomu mioceńskiego i oligoceńskiego w większości regionu między tymi dwoma
poziomami występuje intensywne mieszanie się wód. Z tego powodu są one traktowane łącznie
mimo, że lokalnie może występować izolacja poziomów.
Rynna brwinowska przebiegająca przez powiat pruszkowski jest głównym czynnikiem zasilającym
piętro paleogeńsko-neogeńskiego. Dodatkowo rynna posiada możliwości intensywnej eksploatacji
wód podziemnych6.
Stan jednolitej części wód podziemnych nr 65 został oceniony jako dobry7.

3.2.6. Szata roślinna
Powiat Pruszkowski jest powiatem mocno zurbanizowanym. Z tego powodu lesistość powiatu wynosi
tylko 11,1% i jest prawie 3 razy niższa od średniej lesistości dla Polski, która jest równa 29,6%.
Najbardziej

zalesioną

gminą

w

powiecie

jest

Nadarzyn,

gdzie

jest

1 331

ha

lasów,

a lesistość wynosi 18,1%. Przeciwieństwem Nadarzyna jest Piastów na terenie, którego lasy
nie występują 8 . Sama gmina Nadarzyn odpowiada za blisko 50% powierzchni lasów w całym
powiecie, która wynosi 2741 ha. Z tego 1927 ha to lasy państwowe, które zarządzane
są przez Nadleśnictwo Chojnów. Rozmieszczenie lasów nie jest równomierne 9 . W większości
znajdują się one w południowo-wschodniej części powiatu. Najczęściej występującymi w lasach
roślinami są sosna, brzoza i świerk. W przypadku roślin chronionych są to sasanki i widlaki10.
Tabela 3. Powierzchnie lasów i lesistość w powiecie pruszkowskim.
Powiat pruszkowski
Lasy ogółem [ha]

2 741

Lasy publiczne ogółem [ha]

1 946

Lasy publiczne Skarbu Państwa [ha]

1 942

Lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie
Lasów Państwowych [ha]
Lasy publiczne Skarbu Państwa w zasobie
Własności Rolnej SP [ha]

1 927

2,1

Lasy publiczne gminne [ha]

3,4

Lasy prywatne ogółem [ha]

795

Lesistość [%]

11,1

Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych

6

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pruszkowskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028

7

Aktualizacja Programu Wodno-środowiskowego Kraju

8

Katarzyna Ciesielska, Lesistość w Polsce w przekrojach terytorialnych

9

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pruszkowskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028

10

Lasy – powiat pruszkowski, http://www.powiat.pruszkow.pl/lasy, 08.01.2021
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Powiat charakteryzuje się dużą różnorodnością typów siedliskowych lasów. Występują tam zarówno
siedliska żyzne takie jak las świeży, las wilgotny czy las mieszany bagienny oraz siedliska
cechujące się ubogimi glebami jak bór mieszany świeży11.

3.2.7. Udokumentowane złoża kopalin
Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego za rok 2019, na terenie powiatu
pruszkowskiego znajdowało się 10 złóż. Zestawiono je w poniższej tabeli.
Tabela 4. Złoża kopalin na terenie powiatu pruszkowskiego.
Nazwa złoża

Brwinów

Domaniew

Kopalina
Surowce ilaste ceramiki
budowlanej
Surowce ilaste ceramiki
budowlanej

Zasoby
[tys. t]
23 720

9 449

Stan zagospodarowania

Wydobycie zostało zaniechane
Złoże o zasobach rozpoznanych
wstępnie
Złoże o zasobach rozpoznanych

Janki-Sokołów 1

Kruszywa naturalne

280

Janki-Sokołów I

Kruszywa naturalne

11

Złoże eksploatowane okresowo

Janki-Sokołów II

Kruszywa naturalne

664

Wydobycie zostało zaniechane

Kruszywa naturalne

166

Wydobycie zostało zaniechane

Kruszywa naturalne

447

Wydobycie zostało zaniechane

Kruszywa naturalne

620

Kruszywa naturalne

56

Kruszywa naturalne

58

Janki-Sokołów
III
Janki-Sokołów
IV
Janki-Sokołów
VI
Laszczki I
SokołówŻwirownia I

szczegółowo

Złoże o zasobach rozpoznanych
szczegółowo
Złoże o zasobach rozpoznanych
szczegółowo
Złoże eksploatowane okresowo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Bilans zasobów złóż kopalnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2019 r.

11

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pruszkowskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028
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3.3. Zasoby krajobrazowe
Powiat nie jest zbytnio zróżnicowany przyrodniczo. Z konsekwentnego rozwoju gospodarczego
powiatu pruszkowskiego wynika jeden z najniższych wskaźników lesistości na tle województwa
(11% w 2013 roku, 11% w 2019 roku). W roku 2019 średnia krajowa wynosiła zaś 29,5%.
Grunty rolne w powiecie stanowiły 59% powierzchni, zaś grunty zabudowane i zurbanizowane – 28%.
W krajobrazie generalnie dominują obszary przekształcone przez człowieka (grunty rolne,
zabudowane i zurbanizowane), lecz w stopniu zbliżonym do innych powiatów województwa
mazowieckiego. Zindustrializowane tereny miejskie i miejsko-wiejskie obejmują gminy: Pruszków,
Raszyn, Piastów.
Na terenie powiatu zlokalizowanych jest wiele obiektów stanowiących wysoką wartość kulturową
oraz turystyczną: zespół pałacowo-parkowy w Helenowie, kościół oraz zespół pałacowo-parkowy
parafialny w Pęcicach, Aleja Marii Dąbrowskiej i Aleja Starych Lip w Komorowie stanowiące zabytki
przyrody. Gminy Michałowice oraz Brwinów od 2010 roku należą do inicjatywy PTO (Podwarszawskie
Trójmiasto Ogrodów). Celem opracowanej w ramach inicjatywy strategii zasadzeń przyrodniczych
w roku 2017 była poprawa stanu równowagi przyrodniczej i zapewnienie estetyki zieleni miejskiej
poprzez odpowiedni dobór gatunków oraz kompozycji roślin. Wpływa to również na stabilizację
mikroklimatu. Koncepcja programowo-przestrzennej do nasadzeń przy ulicach zaleca gatunki,
które cechuje zdolność do pochłaniania szkodliwych substancji z powietrza oraz które efektywnie
filtrują powietrze: kasztanowiec biały lub czerwony, miłorząb, brzoza, buk, jabłoń, jesion, wierzba
biała, lipa, wiśnia. Opracowana koncepcja zawiera również zalecenia co do gatunków krzewów i bylin.
Ogólną zasadą jest nasadzanie drzew i krzewów o zróżnicowanym kształcie, zabarwieniu igieł, liści,
pędów oraz kwiatów.

3.4. Obszary chronione
Na terenie powiatu występują cztery formy ochrony przyrody:
•

rezerwaty,

•

obszar chronionego krajobrazu,

•

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,

•

pomniki przyrody.

3.4.1. Rezerwaty
Stawy Raszyńskie
Rezerwat Stawy Raszyńskie jest jedynym rezerwatem faunistycznym na terenie powiatu. Celem
ochrony jest zachowanie biotopu lęgowego wielu rzadkich gatunków ptaków a także miejsc
odpoczynku i żerowisk ptaków przelotnych. Całkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 155,13 ha.
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Młochowski Grąd
Rezerwat Młochowski Grąd to rezerwat leśny. Jego celem ochrony jest zachowanie fragmentów
naturalnych zbiorowisk leśnych z zespołami grądu wysokiego i boru mieszanego. Całkowita
powierzchnia rezerwatu wynosi 27 ha.
Młochowski Łęg
Rezerwat Młochowski Łęg to rezerwat leśny. Jego celem ochrony jest zachowanie lasu łęgowego
jesionowo-olszowego oraz części lasu grądowego w dolinie rzeki Utraty. Całkowita powierzchnia
rezerwatu 12,04 ha.

3.4.2. Obszar chronionego krajobrazu
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu jest jedynym obszarem chronionego krajobrazu
na

terenie

powiatu

pruszkowskiego.

Obejmuje

on

tereny

chronione

ze

względu

na wyróżniający się krajobraz, duże zróżnicowanie siedlisk wielu gatunków zwierząt i roślin.
W jego skład wchodzą lasy, puszcza kampinoska oraz skarpa warszawska. Całkowita powierzchnia
obszaru to 148 409,1 ha.

3.4.3. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Stawy Pęcickie
Zespół znajduje się w gminie Michałowice. Jego całkowita powierzchnia to 63 ha. Został utworzony
celem

zachowania

fragmentów

krajobrazu

naturalnego

i

kulturowego

stawów

rybnych,

w szczególności:
•

Tradycyjnie prowadzonej gospodarki rybackiej;

•

Siedlisk zwierzęcych, przede wszystkim ptaków, w tym objętych ochroną gatunkową;

•

Małej retencji, w tym istotnej roli obiektu w bezpieczeństwie powodziowym.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wsi Komorów
Zespół zlokalizowany jest również w gminie Michałowice. Został powołany na mocy Uchwały
Nr XLIII/183/97 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lipca 1997 r.

3.4.4. Pomniki przyrody
Na terenie powiatu znajdują się aktualnie 102 pomniki przyrody 12 , z czego 71 to pomniki
jednoobiektowe, zaś pozostałe – wieloobiektowe.

12

Centralny Rejestr Form ochrony przyrody, http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/
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4.

Ocena stanu i funkcjonowania środowiska

4.1. Istniejące problemy ochrony środowiska
4.1.1. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią
Zagrożenie powodziowe na terenie powiatu jest niewielkie. Ostatnia powódź na terenie powiatu miała
miejsce w latach 90-tych, mimo to lokalne podtopienia występują częściej 13 . Np. w 2019 roku,
po intensywnych opadach, strażacy odpompowywali wodę ze szpitala czy komisariatu policji 14 .
Najnowszą ocenę ryzyka i zagrożenia powodziowego można zobaczyć na specjalnie przygotowanych
do tego mapach MZP i MRP. Zarysowane są tam obszary o zwiększonym prawdopodobieństwie
powodzi. W przypadku rzeki Utraty ryzyko zalania do wysokości miasta Pruszkowa nie występuje.
W dalszym biegu rzeki jest niewielkie, jednak są to w większości tereny pozbawione zabudowy.
Rysunek 3. Mapa zagrożeń powodziowych.

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszkowa, Rys. nr 3 Pruszków
Zagrożenia Powodziowe Proponowane Działania Zabezpieczające.

13

Tomasz Kuźmicz, Zagrożenie powodziowe i podtopienia, http://www.kurierpoludniowy.pl/wiadomosci.php?art=6915 07.01.2021

14

Mateusz Szmelter, Ulewa w Pruszkowie, https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/article741714.ece, 07.01.2021
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4.1.2. Obszary osuwania się mas ziemnych
Na terenie powiatu pruszkowskiego Państwowa Służba Geologiczna wyznaczyła 5 obszarów
predysponowanych do występowania osuwisk. Zajmują one łącznie powierzchnię 0,826 km 2 15.

4.1.3. Hałas
Zanieczyszczenie hałasem ma negatywny wpływ na funkcjonowanie i zdrowie

człowieka.

Zanieczyszczenie to zwiększa się wraz z wzrostem natężenia ruchu, występowaniem zakładów
przemysłowych oraz pogorszaniem się stanu sieci drogowej.
Najistotniejszymi źródłami hałasu drogowego w powiecie są głównie:
•

Autostrady:
o

•

•

Autostrada A2;

Drogi krajowe:
o

Droga ekspresowa S-2;

o

Droga ekspresowa S-8;

o

Droga krajowa nr 7;

o

Droga krajowa nr 8;

Drogi wojewódzkie:
o

Droga wojewódzka nr 665;

o

Droga wojewódzka nr 701;

o

Droga wojewódzka nr 718;

o

Droga wojewódzka nr 719;

o

Droga wojewódzka nr 720;

o

Droga wojewódzka nr 72116.

W roku 2016 w Nadarzynie i Michałowicach-Wsi zostały przeprowadzone badania hałasu
komunikacyjnego, które zostały przedstawione w tabeli poniżej.
Tabela 5. Wyniki badań hałasu komunikacyjnego.
Pomiary

Normy

Miejsce pomiaru
LAeqD [dB]

LAeqN [dB]

LAeqD [dB]

LAeqN [dB]

64,2

58,1

61

56

61,3

52

61

56

Michałowice Wieś,
ul. Poniatowskiego
52
Nadarzyn, ul.
Błońska 45B

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

dr Dariusz Grabowski Państwowa Służba Geologiczna, Rejestr terenów zagrożonych osuwiskami – rozsądek i obowiązek,
https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-przegladarka/wydarzenia/prezentacje-geobezp-mazowsza/41-rejestr-terenow-zagrozonych-osuwiskamiobowiazek-i-rozsadek/file.html, 07.01.2021
15

16

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pruszkowskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028

28 | 52
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA STRATEGII ROZWOJU
ELEKTROMOBILNOŚCI POWIATU PRUSZKOWSKIEGO NA LATA 2019-2040
Jak można zauważyć w powyższej tabeli, dla aż trzech z czterech pomiarów normy zostały
przekroczone.
W 2018 roku w celu sporządzenia mapy akustycznej zostały przeprowadzone badania hałasu
dla dróg o ruchu powyżej 3 000 000 samochodów. Wyniki wskazują na znaczne przekroczenia norm.
Aż 144 osoby mieszkające w pobliżu drogi krajowej nr 8 są poddane ekspozycji hałasu
o wskaźniku LDWN powyżej 75 dB.

4.1.4. Zanieczyszczenie powietrza
Źródła zanieczyszczeń powietrza można podzielić na trzy główne kategorie: niska emisja, sektor
komunikacyjny oraz źródła przemysłowe.
Zanieczyszczenia z kategorii niskiej emisji są spowodowane wieloma czynnikami. Głównymi
z nich są spalanie niskiej jakości paliwa w indywidualnych oraz lokalnych źródłach ciepła, korzystanie
ze starych pieców i kotłów oraz nieodpowiednia izolacja budynków zwiększająca zapotrzebowanie
na ciepło. Substancjami emitowanymi do atmosfery z niskiej emisji są: dwutlenek węgla, tlenek
węgla, związki siarki, związki azotu, pyły, węglowodory aromatyczne oraz metale ciężkie.
Urządzenia grzewcze oraz paliwa w nich używane różnią się znacząco w gminach wewnątrz powiatu.
W Pruszkowie do celów grzewczych w mieszkalnictwie dominuje zużycie ciepła systemowego
z elektrociepłowni Pruszków (56,5%). Kolejnymi pod względem zaopatrzenia w ciepło są gaz ziemny
(22,65%) i węgiel kamienny (13,4%)17. We wszystkich pozostałych gminach dominuje produkcja
ciepła w indywidualnych źródłach ciepła. W Piastowie, Brwinowie i gminie Nadarzyn energia cieplna
pochodzi najczęściej z węgla i biomasy. Natomiast w Michałowicach głównie wykorzystywany
jest gaz ziemny (61%)18. W gminie Raszyn najchętniej używany jest gaz ziemny (49%), kolejno
węgiel kamienny (30%), oraz biomasa (14%)19.
W przypadku źródeł z sektora komunikacyjnego, dla ruchu samochodowego można wyróżnić emisję
następujących

substancji:

dwutlenek

węgla,

tlenek

węgla,

pyły

zawarte

w

spalinach

oraz z nawierzchni dróg i opon, niespalone węglowodory, metale ciężkie i tlenki azotu.
Z komunikacji kolejowej emisje związane z ruchem taboru są niewielkie. Związane jest to
z elektryfikacją tego środka transportu, co pozwala na przeniesienie miejsca emisji z miejsca
zużywania do miejsca wytwarzania energii elektrycznej.
Według Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pruszkowskiego na lata 2021-2024 pozwolenie
na emisję gazów i pyłów do atmosfery posiada 58 podmiotów.
W Programie Ochrony Powietrza dla strefy Mazowieckiej zostało zidentyfikowanych kilka obszarów
w powiecie pruszkowskim, w których przekroczono stężenia pyłów PM10 i PM2,5. Przy każdej pozycji
powód

przekroczenia,

jaki

wymieniono

to

„Oddziaływanie

emisji

związanych

z indywidualnym ogrzewaniem budynków”.

17

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Pruszków 2016

18

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice

19

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn
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Przekroczenia poziomu średniodobowego pyłu PM10 zaobserwowano w gminach Michałowice
i Pruszków.
Przekroczenia

poziomu

średniorocznego

pyłu

PM10

zaobserwowano

w

gminach

Brwinów,

Michałowice, Piastów, Pruszków i Raszyn.
Przekroczenia poziomu średniorocznego pyłu PM2,5 zaobserwowano w gminach Michałowice, Piastów
i Pruszków20.

4.1.5. Zanieczyszczenie wód
Na zanieczyszczenie wód występujących na terenie powiatu pruszkowskiego wpływają:
•

Działające na obszarze powiatu oczyszczalnie ścieków,

•

Przydomowe oczyszczalnie ścieków,

•

Szlaki komunikacyjne, z których mogą przenikać zanieczyszczenia do wód,

•

Zanieczyszczenia spowodowane działalnością rolniczą,

•

Zrzuty ścieków przemysłowych.

4.1.6. Gospodarka ściekowa
Każda gmina wchodząca w skład powiatu pruszkowskiego posiada system kanalizacyjny. Długość
systemu oraz udział ludności korzystającej z systemu został przedstawiony w tabeli.
Tabela 6. Parametry systemu kanalizacyjnego w gminach i powiecie.
Udział ludności korzystający z

Jednostka

Długość systemu [km]

Powiat pruszkowski

837,2

79,7

Brwinów

200,7

60,8

Michałowice

131,9

83,9

Nadarzyn

149,8

65,0

Piastów

64,6

89,0

Pruszków

128,3

88,9

Raszyn

161,9

72,6

systemu [%]

Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych

Na terenie powiatu działa wiele oczyszczalni ścieków, w tym ok. 200 oczyszczalni przydomowych.
Największą oczyszczalnią jest Zakład „Pruszków” przy ulicy Domaniewskiej w Pruszkowie.Inne
oczyszczalnie to np. Oczyszczalnia ścieków w Nadarzynie czy Oczyszczalnia ścieków w Falentach.

20

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pruszkowskiego na lata 2017-2019 z perspektywą na lata 2020-2030.
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4.1.7. Gospodarka odpadami
Obowiązki w zakresie gospodarki odpadami gmin wchodzących w skład powiatu pruszkowskiego
reguluje Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie powiatu pruszkowskiego są odbierane
w formie zmieszanej i selektywnej. Wszystkie gminy osiągnęły w 2018 roku wymagane poziomy
recyklingu, co przedstawia poniższa tabela.
Tabela 7. Osiągnięte poziomy recyklingu z podziałem na poszczególne gminy powiatu
pruszkowskiego.
Poziom recyklingu

Poziom

Pruszków

Piastów

Brwinów

Raszyn

Nadarzyn

Michałowice

>30

48,43

86,27

56,21

42,50

75,64

53,91

>50

100

100

70,46

53,01

100

100

wymagany

Poziom recyklingu
i przygotowania
do ponownego
użycia metali,
papieru, tworzyw
sztucznych
i szkła [%]
Poziom recyklingu
i przygotowania
do ponownego
użycia
i odzysku innymi
metodami innych
niż niebezpieczne
odpadów
budowlanych
i rozbiórkowych [%]
Poziom masy
odpadów
komunalnych
ulegających

nie

biodegradacji
przekazywanych
do składowania
w stosunku do masy

<40

0,02

0,07

0,14

40,19

przekazano
odpadów do

9,59

składowania

tych odpadów
wytworzonych
w 1995 r. [%]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie poszczególnych gmin
powiatu.
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4.2. Potencjalne skutki braku realizacji planowanych inwestycji
w ramach Strategii
Planowane działania w ramach Strategii wpłyną na zwiększenie wykorzystania indywidualnych
środków transportu (np. miejski rower elektryczny, hulajnoga elektryczna) oraz na wzrost udziału
pojazdów elektrycznych wśród pojazdów eksploatowanych przez mieszkańców. Z uwagi na dalszy
rozwój sektora transportowego w przyszłości, brak wdrożenia zasad elektromobilności może
poskutkować pogarszaniem się stanu środowiska na terenie powiatu pruszkowskiego.
Brak realizacji zapisów Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Pruszkowskiego na lata 20192040 może doprowadzić do pogorszenia:
•

Stanu zasobów przyrodniczych, obszarów cennych przyrodniczo, w tym objętych ochroną
prawną,

•

Walorów krajobrazowych,

•

Stanu klimatu akustycznego,

•

Stanu i jakości powietrza atmosferycznego,

•

Jakości i zasobności gleb i powierzchni ziemi,

•

Jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

•

Jakości życia mieszkańców z powodu przekroczenia standardów ochrony środowiska.

W przypadku braku realizacji założeń projektu Strategii pozytywnym skutkiem środowiskowym
będzie wyeliminowanie negatywnej, krótkotrwałej ingerencji w komponenty środowiska takie jak:
klimat akustyczny, powierzchnia ziemi oraz lokalny krajobraz.
Niemniej,

brak

lub

opóźnienie

realizacji

zadań

przewidzianych

w

Strategii

spowoduje

utrzymywanie się problemów ekologicznych na terenie powiatu oraz pogłębianie się niektórych
z nich.
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5.

Przewidywane oddziaływanie na środowisko w wyniku realizacji zapisów

projektowanego dokumentu

Rodzaj oddziaływania

Czas oddziaływania

Sposób oddziaływania

B

Bezpośrednie

1

Stałe

Pozytywne

P

Pośrednie

2

Długoterminowe

Negatywne

W

Wtórne

3

Średnioterminowe

Neutralne

S

Skumulowane

4

Krótkoterminowe

Negatywne (etap budowy)/pozytywne (etap eksploatacji)

5

Chwilowe
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Tabela 8. Macierz skutków środowiskowych.

Zadanie 1.1. Realizacja projektów o zakresie
transportowym

z uwzględnieniem

B1

P1

P1

B1

B1

niskoemisyjnego efektu dla środowiska
Zadanie 1.2. Wspieranie i inicjowanie działań
mających

na

celu

monitorowania

rozwój
i

systemów
informowania

P1

P1

o zanieczyszczeniach powietrza

Zadanie

1.3.

Wdrażanie

metod

wsparcia

i zachęt dla rozwoju elektromobilności

P3

P3

P1

P3

P3

P3

B1

B1

P1

P2

B1

B1

B2

P2

P2

P2

Zadanie 1.4. Stopniowa wymiana powiatowej
floty

samochodów

służbowych

Starostwa

i jednostek podległych na samochody niskoi zeroemisyjne
Zadanie 1.5. Wspieranie i inicjowanie działań
mających

na

przywilejów

celu
dla

wprowadzenie
pojazdów

z

systemu
napędem

P2

P1

elektrycznym lub zeroemisyjnym
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Zadanie
i

2.1.

Wspieranie,

koordynacja

budowy

infrastruktury

inicjowanie

spójnego

ładowania

systemu
pojazdów

P1

B4

B2

P2

P1

elektrycznych w zakresie autobusów

Zadanie 2.2. Wspieranie i inicjowanie działań
mających

na

celu

rozwój

przyjaznego

pasażerom transportu zbiorowego, w tym:
optymalizowanie

rozkładów

jazdy

oraz

P1

P2

P2

P2

P2

ich

dostosowanie do potrzeb mieszkańców

Zadanie

2.3.

Propagowanie

i

koordynacja

dostosowania systemu komunikacji zbiorowej

B2

do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zadanie 2.4. Koordynacja przez powiat rozwoju
sieci autobusów gminnych w celu uspójnienia
połączeń wewnątrz powiatu i poprawy komfortu
dojazdu mieszkańców do stacji PKP, stacji

B2

WKD, oraz ułatwienie dostępności do jednostek
oświatowych dzieciom i młodzieży w wieku
szkolnym
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Zadanie 3.1. Wspieranie i inicjowanie działań
mających na celu utworzenie spójnego systemu
zarządzania

miejscami

parkingowymi

–

B2

B2

P1

B2

B2

P1

B4

B4

P1

P1

P1

P1

P1

P1

B4

B4

P1

P1

P1

B4

B4

P1

P1

w gminach na terenie powiatu

Zadanie
i

3.2.

koordynacja

infrastruktury

Wspieranie,
budowy

inicjowanie

spójnego

ładowania

systemu

indywidualnych

pojazdów elektrycznych

Zadanie 3.3. Wspieranie na terenie powiatu idei
i rozwiązań smart city

Zadanie
i

3.4.

koordynacja

Wspieranie,
budowy

inicjowanie

spójnego

systemu

ścieżek rowerowych, parkingów rowerowych
wraz z serwisem samoobsługowym w ramach
całego powiatu
Zadanie
i

3.5.

koordynacja

Wspieranie,
budowy

inicjowanie

spójnego

systemu

parkingów Park & Ride wraz ze stanowiskami
ładowania pojazdów elektrycznych
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Zadanie

3.6.

Wykorzystanie

rozwiązań

technologicznych z zakresu smart city:
•

zarządzanie ruchem, w tym ustalania
priorytetów

dla

komunikacji

publicznej
•

inteligentne

systemy

B1

B1

B1

P1

P1

P3

P3

P3

P1

P1

P1

sterowania

oświetleniem ulicznym na drogach na
terenie powiatu utrzymywane przez
gminy
Zadanie
o

4.1.

Upowszechnienie

elektromobilności

i związanych

wiedzy
z

nią

B1

P1

B3

P3

B1

P1

P1

P1

P1

korzyściach społecznych

Zadanie

4.2.

Promowanie

wykorzystania

pojazdów zeroemisyjnych przez mieszkańców
i przedsiębiorców powiatu pruszkowskiego

Zadanie 4.3. Aktywizacja społeczna poprzez
integrację

i

wdrażanie

działań

związanych

z innowacyjnym, ekologicznym i nowoczesnym

P1

transportem
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Zadanie 4.4. Wspieranie środowisk społecznych
statutowo związanych z promocją rozwiązań

B2

P2

P2

P2

P2

P2

transportowych o charakterze zeroemisyjnym
Zadanie

5.1.

Zwiększenie

świadomości

w zakresie konieczności zmniejszania emisji
zanieczyszczeń
oraz

do

propagowanie

powietrza

korzyści

B2

P2

B1

P1

P1

P1

P1

P1

B1

P1

P1

P1

P1

P1

B2

P2

P2

P2

P2

B1

P1

P1

P1

P1

wynikających

z wykorzystania pojazdów niskoemisyjnych
Zadanie

5.2.

Promowanie

zachowań

energooszczędnych w transporcie – ecodriving,
carpooling, carsharing
Zadanie

5.3.

Prowadzenie

edukacyjno-informacyjnych

kampanii
z zakresu

zrównoważonego zużycia energii i ekologii
w transporcie
Zadanie

5.4.

Promocja

niskoemisyjnych

środków transportu: hulajnogi, rowery/skutery
elektryczne
Zadanie 5.5. Wspieranie i inicjowanie działań
mających

na

celu

wykorzystanie

E-usług
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dostępnych w gminach na terenie powiatu
w celach informacyjno-edukacyjnych
Zadanie 6.1. Podjęcie działań zmierzających
do rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

B1

P4

P4

P1

B3

P3

P3

P3

P3

P3

B1

P1

P1

P1

P1

P1

i stabilizacji sieci elektroenergetycznej
Zadanie 6.2. Rozwój i promowanie działalności
gospodarczej związanej z elektromobilnością
Zadanie
dla

6.3.

Stworzenie

wykorzystania

warunków

elektromobilności

P1

przez mieszkańców powiatu
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Oddziaływania skumulowane związane są z realizacją kilku zadań w tym samym czasie
na sąsiadujących terenach. W kontekście opracowywanego dokumentu, skutkiem takich oddziaływań
może być głównie emisja hałasu, zanieczyszczenia powietrza czy ingerencja w powierzchnię ziemi.
Będą to jednak oddziaływania krótkoterminowe, ograniczone do czasu trwania prac budowlanych.
Ponadto, nie zidentyfikowano oddziaływań skumulowanych, które wynikałyby z realizacji innych
planów lub programów.

5.1. Wpływ planowanych inwestycji na środowisko
Realizacja zadań opracowywanego dokumentu nie będzie oddziaływać negatywnie na obszarowe oraz
indywidualne formy ochrony przyrody. Prognozuje się, że zadania nie wpłyną na pogorszenie stanu
chronionych siedlisk poprzez zmianę cech charakterystycznych siedliska lub fizyczną degradację.
Działania ujęte w Strategii Rozwoju Elektromobilności nie spowodują pogorszenia się stanu gatunków
znajdujących się na obszarach chronionych. Ponadto, nie zostaną zredukowane możliwości
osiągnięcia lub przywrócenia właściwego stanu ochrony siedlisk.
W

poniższych

rozdziałach

przedstawiono

wpływ

działań

projektowanego

dokumentu

na poszczególne komponenty środowiska.

5.1.1. Wpływ na zdrowie i jakość życia mieszkańców
Wszystkie zadania mają pozytywny wpływ na ochronę zdrowia oraz warunki i jakość życia
mieszkańców, przede wszystkim poprzez poprawę jakości powietrza i wody oraz zmniejszenie emisji
hałasu komunikacyjnego. Jest to związane z optymalizacją tras komunikacji miejskiej, modernizacją
infrastruktury oraz popularyzacją cichszych rozwiązań (urządzenia transportu osobistego, pojazdy
elektryczne). Czynnikiem zwiększającym jakość życia posiadaczy samochodów elektrycznych jest
zwiększona dostępność stacji ładowania na terenie powiatu. Z pewnością również mieszkańcy zyskają
na skorzystaniu z metod wsparcia i zachęt do rozwoju elektromobilności. Osoby niepełnosprawne
nie zostaną wykluczone komunikacyjnie dzięki dostosowaniu taboru pojazdów komunikacji zbiorowej
do

ich

potrzeb.

Polepszy

to

dodatkowo

dostępność

do

ochrony

zdrowia

wśród

osób

niepełnosprawnych.

5.1.2. Wpływ na faunę i florę
W obrębie powiatu pruszkowskiego znajdują się 4 formy ochrony przyrody: rezerwaty, obszar
chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz pomniki przyrody. Wszystkie
zadania inwestycyjne w ramach Strategii Rozwoju Elektromobilności będą realizowane na terenach
zurbanizowanych, przekształconych przez człowieka. Z tego względu większość zadań ma charakter
neutralny w stosunku do fauny i flory powiatu pruszkowskiego.
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5.1.3. Wpływ na środowisko gruntowo-wodne
Roboty budowlane oraz stabilizacja sieci elektroenergetycznej są jedynym i krótkotrwale działającym
negatywnie, czynnikiem. Po okresie budowy przeważają pozytywne efekty w postaci redukcji emisji
zanieczyszczeń z pojazdów zasilanych paliwami konwencjonalnymi.
Pozostałe

działania

planowane

w

Strategii

Rozwoju

Elektromobilności

wpłyną

pozytywnie

na środowisko gruntowo-wodne. Rezultatem ich realizacji będzie zmniejszenia ilości zanieczyszczeń
w glebie, a tym samym w wodach gruntowych. Działania nie wprowadzają ustaleń, które mogłyby
się przyczynić do przeobrażenia środowisk wodnych lub powstania ryzyka niespełnienia celów
środowiskowych dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych. Inwestycje będą prowadzone
z uwzględnieniem Prawa Wodnego oraz przepisów dotyczących stref ochronnych ujęć wodnych.

5.1.4. Wpływ na powietrze atmosferyczne
Sektor transportowy ma drugi, zaraz po niskiej emisji, udział w zanieczyszczeniu powietrza
atmosferycznego. Efektem większości wszystkich zadań jest poprawa jakości powietrza na terenie
powiatu. Zastosowanie samochodów elektrycznych pozwoli na całkowite ograniczenie emisji tlenku
węgla, węglowodorów, związków siarki i związków azotu. Ponadto spełnienie wielu z wyznaczonych
zadań ma prowadzić do zwiększenia udziału elektrycznych pojazdów na ulicach powiatu. Promocja
transportu niskoemisyjnego nie eliminuje całkowicie, jak w przypadku pojazdów elektrycznych, wyżej
wymienionych emisji, jednak wpływa na ich zauważalne zmniejszenie. Podobnie jest w przypadku
zadań dotyczących transportu zbiorowego. Taki rodzaj transportu cechuje się niższymi emisjami w
przeliczeniu na przejechany kilometr przez jedną osobę, niż transport indywidualny. Z tego powodu
tego typu zadania także pozytywnie wpłyną na jakość powietrza. Zadania dotyczące prowadzenia
kampanii informacyjnych oraz edukacji mieszkańców będą wpływały na rozwój świadomości
ekologicznej wśród mieszkańców powiatu oraz zwiększą liczbę osób korzystających z transportu
zbiorowego oraz pojazdów elektrycznych, co pośrednio przełoży się na pozytywny wpływ na
powietrze atmosferyczne.
Nie przewiduje się negatywnego wpływu na jakość powietrza wywołanego przez jakiekolwiek
z zadań zaproponowanych w Strategii Rozwoju Elektromobilności.

5.1.5. Wpływ na klimat
Prawie wszystkie zadania zawarte w Strategii Rozwoju Elektromobilności mają korzystny wpływ
na klimat. Jedynym zadaniem o neutralnym wpływie jest propagowanie i koordynacja dostosowania
systemu komunikacji zbiorowej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jako pozytywne skutki należy
uznać zmniejszenie (w przypadku transportu niskoemisyjnego) lub wyeliminowanie (w przypadku
pojazdów elektrycznych) emisji dwutlenku węgla, który uznawany jest za główny powód zmian
klimatu na ziemi. Propagowanie efektywności energetycznej w transporcie czy budowa ścieżek
rowerowych także przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Podobnie z technologią
smart city – poprzez optymalizację płynności ruchu pojazdy spalinowe będą wytwarzać mniej
dwutlenku węgla.
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W „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywą do roku 2030” wyróżniono dla sektora transportowego kilka zagrożeń
wynikających ze zmian klimatu. Inicjatywy takie jak elektromobilność czy smart city pozwalają
na lepsze dostosowanie się do zjawisk ekstremalnych wywołanych zmianami klimatu.
Coraz częściej pojawiające się skrajnie niskie i wysokie temperatury są kompensowane poprzez
występowanie w pojazdach komunikacji zbiorowej klimatyzatorów oraz dzięki odpowiednim
rozkładom jazdy. Takie rozwiązania sprawią, że mieszkańcy nie będą zmuszeni długo oczekiwać
na przystankach czy dworcach. Dodatkowo Strategia Rozwoju Elektromobilności przewiduje
stabilizację systemu elektroenergetycznego, co pozwoli na przeciwdziałanie wrażliwości systemu
na wysokie temperatury spowodowane zmianami klimatu.

5.1.6.Wpływ na powierzchnię ziemi
Roboty budowlane oraz stabilizacja sieci elektroenergetycznej są głównym, lecz krótkotrwale
działającym negatywnie, czynnikiem. W przypadku robót budowlanych, po okresie budowy
przeważają pozytywne efekty w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń z pojazdów zasilanych
paliwami konwencjonalnymi.
Pozostałe zadania mają wpływ wyłącznie pozytywny lub neutralny na powierzchnię ziemi.

5.1.7. Wpływ na krajobraz
Zadania, takie jak budowa parkingów P&R czy ograniczanie wjazdu pojazdów spalinowych do
niektórych obszarów, będą miały pozytywny wpływ na krajobraz. Ich wykonanie pozwoli zmniejszyć
liczbę pojazdów znajdujących się na parkingach w miejscach najczęściej odwiedzanych przez
turystów i najbardziej atrakcyjnych kulturowo. Dodatkowo poprawa jakości powietrza czy wód, ma
pozytywny wpływ na walory ekologiczne i estetyczne krajobrazu.
Jednak większość zadań przedstawionych w Strategii ma neutralny wpływ na krajobraz.

5.1.8. Wpływ na środowisko glebowe i kopaliny
Pozytywny
których

wpływ

na

konsekwencją

środowisko
jest

glebowe

zmniejszenie

i

liczby

kopaliny

przejawiają

samochodów

wszystkie

spalinowych.

zadania,

Pojazdy

nisko

bądź zeroemisyjne, które zastępują spalinowe, wytwarzają mniej zanieczyszczeń przedostających się
do gleb i wpływających na ich degradację.
Zadania, które koncentrują się na budowie nowych obiektów, krótkoterminowo mają negatywny
wpływ na środowisko glebowe. Związane jest to z koniecznością usunięcia wierzchnich warstw gleby
oraz powstaniem odpadów budowlanych.
Dodatkowo zapewnienie stabilizacji sieci elektroenergetycznej będzie wiązało się z jej rozbudową.
Rozbudowa sieci kablowych ma negatywny wpływ na okoliczną glebę. Wynika to najpierw
z konieczności usunięcia części gleby, a następnie z występowaniem podwyższonych temperatur
w najbliższym otoczeniu sieci. Założono jednak, że pozytywne skutki wpływu na gleby związane
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z umożliwieniem rozwoju elektromobliności znacznie przewyższą w średnim terminie negatywne
wpływy stabilizacji sieci elektroenergetycznej.

5.1.9. Wpływ na klimat akustyczny i wibracje
Większość zadań przedstawionych w Strategii Rozwoju Elektromobilności ma pozytywny wpływ na
klimat akustyczny. Ich realizacja przyczyni się do redukcji hałasu ze względu na zmniejszenie liczby
pojazdów na drogach dzięki popularyzacji komunikacji miejskiej. Pozytywny wpływ wynika także
ze wzrostu popularności osobowych pojazdów elektrycznych, które pozwolą na znaczne zmniejszenie
poziomu hałasu na drogach. Kolejnymi pojazdami o pozytywnym wpływie na klimat akustyczny
są urządzenia transportu osobistego (hulajnogi, skutery i rowery elektryczne). Budowa parkingów
także zmniejsza poziom hałasu, ponieważ powoduje, że przynajmniej część drogi podróżujący
pokonują pieszo bądź wykorzystując transport publiczny. Rozwiązania smart city zwiększają płynność
ruchu, czego konsekwencją jest krótszy czas podróży, a więc krótszy czas wytwarzania drgań i hałasu
spowodowanych działaniem pojazdu.

5.1.10. Wpływ na pole elektromagnetyczne oraz ryzyko wystąpienia
poważnych awarii
Działanie silników elektrycznych wiąże się z wytwarzaniem pola elektromagnetycznego, jednak nie
stanowi ono żadnego zagrożenia dla środowiska, w tym zdrowia ludzkiego. Stacje ładowania dużej
mocy wpływają dodatnio na ryzyko wystąpienia poważnych awarii. Warto zauważyć możliwość
wystąpienia pożarów punktów ładowania, czy awarii sieci eleketroenergetycznej spowodowanej
nierównomiernym i zmiennym obciążeniem. Pozostałe aspekty Strategii Rozwoju Elektromobliności
nie mają wpływu na pola elektromagnetyczne oraz na ryzyko awarii. W przypadku zadania
dotyczącego stabilizacji systemu elektroenergetycznego, ryzyko poważnych awarii maleje.

5.1.11. Wpływ na gospodarkę odpadami
Działania wyznaczone w projektowanym dokumencie mają w większości neutralny wpływ
na gospodarkę odpadami. Wyjątkiem są zadania związane z promocją zrównoważonego zużycia
energii i ekologii w transporcie oraz z wykorzystaniem E-usług dostępnych w gminach.

5.1.12. Wpływ na dziedzictwo kulturowe i zabytki
Działania ujęte w Strategii Rozwoju Elektromobilności będą miały neutralny wpływ na dziedzictwo
kulturowe i zabytki, ponieważ w przypadku inwestycji, każdorazowo będą stosowane odpowiednie
rozwiązania projektowe, zapewniające ochronę środowiska kulturowego. Jednostki Samorządu
Terytorialnego są bowiem zobowiązane do zapewnienia warunków prawnych, finansowych
oraz organizacyjnych w celu ochrony dóbr kultury na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
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6.

Analiza rozwiązań alternatywnych do

rozwiązań zawartych w strategii
Kwestię rozwiązań alternatywnych w odniesieniu do Strategii Rozwoju Elektromobilności można
rozpatrywać na dwóch płaszczyznach:
•

Analizy prawidłowości sformułowania celów – cel główny oraz cele szczegółowe Strategii Rozwoju
Elektromobilności są zgodne z postanowieniami dokumentów strategicznych powiatu oraz gmin
wchodzących z jego skład. W związku z tym nieuzasadnione jest przedstawianie alternatyw
w tym kontekście.

•

Analizy doboru zadań służących do osiągania określonych celów – zaproponowane w Strategii
działania (por. Tabela 1) wynikają z analizy obecnego stanu środowiska, transportu
oraz wyników badania ankietowego mieszkańców. Służą one zatem poprawie istniejącego stanu
bądź mają charakter prewencyjny. Wyniki przeprowadzonych w niniejszym dokumencie analiz
pozwalają

stwierdzić,

że

realizacja

Strategii

przyniesie

generalnie

pozytywny

wpływ

na środowisko i ludzi. Oddziaływanie negatywne wystąpi jedynie w przypadku kilku projektów
inwestycyjnych

i

będzie

mieć

charakter

krótkotrwały.

Mając

na

uwadze

powyższe,

nieuzasadnione jest rozważanie alternatyw w zakresie doboru zadań.

44 | 52
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA STRATEGII ROZWOJU
ELEKTROMOBILNOŚCI POWIATU PRUSZKOWSKIEGO NA LATA 2019-2040

7.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Wszelkie

oddziaływanie

na

komponenty

środowiska,

związane

z

wdrażaniem

projektów

inwestycyjnych, będzie ograniczone wyłącznie do obszaru, na którym będą one realizowane.
Nie będą one wykraczać poza teren powiatu – tym samym wykluczono możliwość transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
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8.

Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja

przyrodnicza negatywnych oddziaływań na
środowisko
Strategia Rozwoju Elektromobilności przewiduje realizację działań oddziałujących na komponenty
środowiska. Będą to w większości oddziaływania o charakterze neutralnym lub pozytywnym.
Oddziaływania negatywne będą miały charakter wyłącznie krótkotrwały oraz przejściowy, związany
z etapem realizacji inwestycji. Poniżej zaprezentowano rozwiązania minimalizujące skutki działań
niosących negatywny wpływ na środowisko:
•

Projekt uwzględniający aspekty ochrony środowiska na etapie budowy oraz eksploatacji,

•

Odpowiednie zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy,

•

Dostosowanie harmonogramu prac do występowania poszczególnych gatunków roślin oraz
zwierząt: okresów lęgowych, okresów wegetacji,

•

Wkomponowanie w otoczenie elementów wpływających negatywnie na krajobraz.
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9.

Propozycje dotyczące metod analizy skutków

realizacji projektowanego dokumentu
Aby realizacja zadań zawartych w Strategii Rozwoju Elektromobilności przebiegała zgodnie
z założonym harmonogramem, niezbędne jest prowadzenie monitoringu. Monitoring dostarcza
informacji, w oparciu o które można ocenić skutki implementacji rozwiązań, tym samym
jest podstawą oceny efektywności wdrażania polityki niskoemisyjnej. Cykliczny monitoring pozwoli
na obserwację i potwierdzenie prognozowanych skutków środowiskowych, będących wynikiem
realizacji zadań.
Monitoring realizacji celów powinien mieć charakter ciągły poprzez monitorowanie wskaźników
ilościowych i jakościowych. Podstawą monitorowania podziału zadań przewozowych między środki
transportu

są

badania

zachowań

i

preferencji

użytkowników

systemu

transportowego.

Natomiast w zakresie stanu środowiska niezbędne są rutynowe badania stanu atmosfery i hałasu.
Wskaźniki zmian w ruchu powinny być wykorzystane nie tylko do oceny realizacji polityki
transportowej, ale także do osiągania celów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.
Oceny zbiorcze realizacji polityki transportowej na terenie powiatu powinny być wykonywane
co najmniej raz w ciągu kadencji Rady Powiatu lub przy okazji decyzji o kluczowym znaczeniu
dla powiatu. Aktualizacja powinna być dokonywana każdorazowo wraz z przyjmowaniem nowej wersji
studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

(lub

dokumentu

równoważnego) oraz strategii rozwoju powiatu lub planu rozwoju lokalnego.
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10. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stanowi
podstawę prawną opracowania „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju
Elektromobilności Powiatu Pruszkowskiego na lata 2019-2040”. Zobowiązuje bowiem jednostki
samorządu

terytorialnego

do

przeprowadzenia

postępowania

ws.

oceny

oddziaływania

na środowisko skutków realizacji opracowywanych projektów strategii, polityk lub programów.
Celem prognozy było określenie potencjalnych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić
po wdrożeniu zapisów Strategii Rozwoju Elektromobilności oraz sformułowanie zaleceń dotyczących
minimalizacji oddziaływań negatywnych.
Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w niniejszej prognozie oddziaływania na
środowisko został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie – pismo
z dnia 22.12.2020 r., znak WOOŚ-III.411.320.2020.JD. Mazowiecki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny odstąpił od sporządzania SOOŚ – pismo z dnia 16 grudnia 2020 r.
ZS.7040.656.2020DB.
Dokonano

streszczenia

Strategii

Rozwoju

Elektromobilności,

w

szczególności

fragmentów

dotyczących jej celów, powiązania z innymi dokumentami strategicznymi oraz planowanych
do realizacji działań. Ich wdrożenie ma przyczynić się do osiągania celów szczegółowych oraz celu
strategicznego.
W Prognozie opisano szczegółowo stan środowiska na terenie powiatu pruszkowskiego z podziałem
na jego poszczególne komponenty: obszary chronione, ludzi, różnorodność biologiczną, klimat
akustyczny, powierzchnię ziemi i glebę, powietrze i klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra
materialne, rośliny, zwierzęta, zasoby wodne oraz krajobraz.
Strategia Rozwoju Elektromobilności przewiduje realizację działań oddziałujących na komponenty
środowiska. Będą to w większości oddziaływania o charakterze neutralnym lub pozytywnym.
Oddziaływania negatywne (na powierzchnię ziemi i glebę) będą miały charakter wyłącznie
krótkotrwały oraz przejściowy, związany z etapem realizacji inwestycji.
Wszystkie zadania mają pozytywny wpływ na ochronę zdrowia oraz warunki i jakość życia
mieszkańców, przede wszystkim poprzez poprawę jakości powietrza i wody oraz zmniejszenie emisji
hałasu komunikacyjnego. Jest to związane z optymalizacją tras komunikacji miejskiej, modernizacją
infrastruktury oraz popularyzacją cichszych rozwiązań (urządzenia transportu osobistego, pojazdy
elektryczne). Stwierdza się ponadto, że realizacja zadań Strategii Rozwoju Elektromobilności
nie będzie oddziaływać negatywnie na obszarowe oraz indywidualne formy ochrony przyrody.
Prognozuje się, że zadania nie wpłyną na pogorszenie stanu chronionych siedlisk poprzez zmianę
cech charakterystycznych siedliska lub fizyczną degradację. Działania ujęte w Strategii Rozwoju
Elektromobilności nie spowodują pogorszenia się stanu gatunków znajdujących się na obszarach
chronionych.

48 | 52
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA STRATEGII ROZWOJU
ELEKTROMOBILNOŚCI POWIATU PRUSZKOWSKIEGO NA LATA 2019-2040
Omówiono również skutki środowiskowe braku realizacji zapisów Strategii, biorąc pod uwagę dalszy
rozwój sektora transportowego na terenie powiatu pruszkowskiego w przyszłości. Brak lub opóźnienie
realizacji zadań przewidzianych w Strategii spowoduje utrzymywanie się problemów ekologicznych
na terenie powiatu oraz pogłębianie się niektórych z nich.
W

prognozie

zaprezentowano

rozwiązania

minimalizujące

skutki

działań

o

krótkotrwałym

negatywnym wpływie na środowisko. Jednak ze względu na ogólny charakter Strategii Rozwoju
Elektromobilności, proponowane działania mają także charakter ogólny i wskazują kierunki działań,
które będą podlegać uszczegółowieniu na etapie realizacji poszczególnych inwestycji.
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Załącznik nr 1 - Oświadczenie
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