Raport z konsultacji spolecznych
z mieszkafcami Miasta Bialegostoku dotycz4cych opracowania strategii rozwoju
elektromobilnoSci Miasta Bialegostoku na lata 2020-203G

Przedmiot konsultacji

opracowan ie strate gi i rozwoj u elektromob i lno (ci Miasta

B iale go

stol-

nalata2020-2036
Podstawa prawna

ZARZ{DZENTE NR 906 t19 PREZYDENTA MTASTA BIAT,EGOSTOKz dnia 09 paLdziemika 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
spolecznych z mieszkartcami Miasta Bialegostoku dotycz4cych opracowania
strategii rozwoju elektromobilnosci Miasta Bialegostoku na lata 2020-2036
1a
t1

Zasigg, w tym liczba
uczestnik6w konsultaci i

Termin konsultacji

10.10.2019 r.

(* Pocz4tkowy termin konsultacji

-

3

1,10.2019 r.

wskazuje na datg spotkania
konsultacyjnego; koricowy termin
konsultacji wskazuje na dzieri, do
ktorego mozna bylo zglosic opinie w
fomie ustnej, telefonicznej, pisemnej.)

Metody i formy
konsultacji

Zbiercnie propozycji, opinii i uwag:

l) wyslanych

ul.

poczt4 tradycyjn4 na adres urzgdu Miejskiego w Biatymstoku przy

Slonimskiej

l,

l5-950 Biatystok lub pocrt4 elektroniczn4 na

adres

konsultacje@um.bialystok.pl. z dopiskiem ,,konsultacje elektromobilnosi";
zgloszonych
wyznaczonych os6b podczas otwartych wydarzert
konsultacyj nych z mie szkaricami Miasta B iale go stoku ;
3) zgloszonych podczas dyzuru konsultacyjnego odbywaj4cego sig w siedzibie

2)

do

centrum Aktywnosci Spolecznej Urzgdu Miejskiego
ul. Sw. Rocha

Koszt konsultacji

centru*@

Wykonany w ramach zasob6w kadrowych
Departamentu obslugi urzgdu. Koszt wydruku kart opinii, ulotek 50 zl,

Jednostka or ganizacyjna

Urzgdu/Miasta
merytorycznie
odpowiedzialna
za konsultacje

w Biatymstoku przy

3

Departament Obstugi Urzgdu

Zebrane opinie i proporycje

$;;W$il,$$jfi
a)

Stanowisko Prezydenta Miasta

aS$Wl

1,.

,,proszg nie nazywai autobus6w miejskich
z oznaczeniem norm emisji Euro 2,3, 4,
5, itd., czy te2 hybrydowych
ekologicznymi. Wystar czy jechat za
takim autobusem i wdycha6 spaliny

a)

wydostaj4ce z jego rury."
taboru
spalinowego na elektryczny; kolejne
zakupy autobus6w - tylko elektryczne
oznaczenre buspas6w, 2e mog1znich
korzystai samochody elektryczne
czasowe (np. na kilka lat) zwolnienie
elektrykow z opl.at za parkowanie
przy stacjach rowerowych oraz gdzie to
moZliwe (np. na strupie oSwietlenio!\rym)
gniazdka elektryczne (230V) do
naladowania prywatne go roweru
elektrycznego

b)

b) jak najszybszawymiana

c)
d)
e)

c)

d)
i):,:r l.r
friiiilllil

a) "brak infrastruktury do ladowania aut
b) zbyt niska wydajnoSi aut elektrycznych
c) zby drogi pr4d do ladowania
d) pr4d jest produkowany w elektrowniach,
kt6re i tak dymi4 itobadziej niz
nowoczesne auta"

,,chgtnie widzialbym w mieScie wiele stacji
rower6w i hulajn6g elektrycznych z punktami
na kaZdym osiedlu miasta"

e)

4,,li

io$ek. i$W$ dii
a) ,,na pewno nizsza cena zakupu
b) zwigkszenie miejsc ladowania
2.
c) zwigkszenie reklam lub marketing
i dotarcie do jak najwigkszej liczby ludzi a)
nieSwiadomych"

Normy emisji spalin ustalane s4 unijnymi
aktami prawnymi. Producenci uzyskuj4
certyfikaty na spelnianie przez ich pojazdy
obowi4zuj4cych norm w wyniku test6w i badafr
prowadzony ch przez upowaznione podmioty;
Wymiana taboru jak r6wniez wyb6r napgd6w
pojazd6w uzaleznionych jest od posiadanych
mo2liwoSci finansowych Miasta;
Mo2liwoSi korzystania z buspas6w przez
pojazdy eklektyczne wynika z art. 148a. 1..
Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza sig
poruszanie pojazd6w elektrycznych, o kt6rych
mowa w art. 2 pkt 12ustawy z dnia 1 1 stycznia
2018 r. o elektromobilnoSci i paliwach
alternatywnych, po wyznaczony ch przez
zarz4dcE drogi pasach ruchu dla autobus6w.
Oznakowanie buspas6w nie jest obowi4zkowe;
Zgodniezart.13, ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy
o drogach publicznych, od oplat za postoj
pojazd6w samochodowych na drogach
publicznych w strefie platnego parkowania
zwolnione zostaly pojazdy elektryczne,
o kt6rych mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoSci i paliwach
alternatywnych, tj. pojazdy samochodowe
w rozumieniu art. 2 pkt33 ustawy z dnia2}
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
wykorzystuj4ce do napgdu wyl4cznie energiE
elektryczn4 akumulowan4 przez podl4czenie
do zewngtrznego 2r6dla zasilania;
Rowery elektryczne nie wchodz4 w zakres
przedmiotowy prowadzonych konsultacj i
spoiecznych;

z wltypowaniem
lokalizacji og6lnodostgpnych stacji ladowania

Prowadzone s4 prace zvnqzane

poj azd6w z uwzglgdnieniem potrzeb mieszkaric6w,

a)

,,siei stacji ladowania przy

handlowych, dworcach

i

centrach

parkingach
miej skich, stacj ach benzynowych
b) dofi nansowani e na zakup aut elektryc zny ch"

infrastruktury sieci elektroenergetycznej, stacji
transformatorowych oraz dostgpnej mocy
umozllwlaJ4ceJ

zasilenie

ladowarek.

Aktualnie trw a szczeg6lowa analiza techniczna,
pozwalaj4ca ustalii miejsca budowy stacji
ladowania;

b)

ori$t,rLtl{q$ie.Sy=rt1$s#$encqj.

a)

b)

,,wigcej stacji ladowania pojazd6w
elektrycznych
stworzy6 (powigkszyd) obrgb miasta w
kt6rym mozna sig przemieszczac tylko
pojazdami nieemituj 4cymi spaliny"

WydajnoSi pojazd6w elektrycznych jest
czynnikiem zaleZnym od producenta danego
pojazdu;

c) Miasto nie jest gestorem sieci elektrycznej

i nie

ma wplywu na stawki pr4du;

produkcji pr4du nie wchodzi
zakres przedmiotowy prowadzonych

d) Technologia

a) ,,poruszanie sig
b)
c)

w

samochodami

elektrycznymi po bus pasach
wigcej hulajn6g elektrycznych dostgpnych
bardziej widoczne stacje ladowania
poj azd6w elektrycznych"

konsultacj
3.

i spolecznych;

Rowery oraz hulajnogi elektryczne nie wchodz4
prowadzonych

w zakres przedmiotowy
konsultacj

i spolecznych.

4.

byloby

wprowadzenie
wypo?yczalni aut
elektrycznych,
wybudowanie stacji ladowania samochod6w
elektrycznych na osiedlach"

a)

producent, natomiast wsparcie zakutrru reguluje
Rozporz4dzenie Ministra Energii z dnia
5 listopada 2019 r. w sprawie szczeg6lowych
warunk6w udzielania wsparcia zakupu nowych
pojazd6w ze Srodk6w Furduszu Niskoemisyjnego
Transportu osobom fizycznym niewykonuj4cym
dzialalno6ci gospodarczej i warunkow rozliczarua

9",.l;l;i

a)

b)

na hulajnogi
elektryczne szybkoSi do 10 km/h
dzieci od lat l0 za zgod4rodzic6w"
,,ograniczenie urzgdowe

,,chcialbym tariszych samochod6w
dofinansowane"

i

zeby

byly

*.tlliw.n$Eeh$hios*ancat
,,nie kazdego obywatela jest stai na samoch6d
hybrydowy. Gdyby l)anstwo dolozyloby do
takiego pojazdu na pewno byloby latwiej"
1'e[ W$CIlgR, m i *szkiln ca j

,,zbudowa6 na terenach nenrbanzowanych
miejskie elektrownie sloneczne na
budynkach miej sk i ch (fotowoltaika)

i

b)

obnizenie kosztu cnergii elektrycznej dla
komunikacj i miej s kiej "

iErllirlV iietq$iessilnincti
,,zwigkszenie liczby miejsc parkingowych

w

w okolicy
funkcjonowanie
osobom, ktore z racji wykonywanego zawodu
musza przy zachowaniu mobilnoSci korzystai
z powyZszych instytuc.i i"
centrum miasta, szczeg6lnie

urzgd6w. Uiatwiloby

tego wsparcia;

b) Zgodnre z odpowiedzia,nawniosek nr 2, a);

tGW".ilio,rnieszkat'rcar

a)

Ceng pojazd6w elektrycznych ustala ich

to

Na miarg mozliwoSci miasto bgdzie promowai
r ozw oj elektromob i lno Sci ;
5.
a)

Miasto prowadzi analizg lokalizacji przy
kt6rych miejskich parkingach zostan4
wybudowane og6lnodostgpne stacje ladowania
pojazd6w elektrycznych, natomiast nie jest
dysponentem pozostalych wymienionych
grunt6w. Jednakze budowg sieci stacji
ladowania przy swoich obiektach zap owisflriu1,
r6wnie2 wybrane koncerny paliwowe i sieci
handlowe;

b) Wsparcie zakupu aut elektrycznych reguluje
RozporzEdzenie Ministra Energii z dma 5
listopada 2019 r. w sprawie szczr:g6lowych
warunk6w udzielania wsparcia zakupu nowych
pojazd6w ze Srodk6w Funduszu
Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym
niewykonuj4cym dzialalnoSci gospodNczej
i warunk6w rozhczatiatego wsparcia;

6.

a)

Zgodnie z odpowiedziqna wniosek w 2. a);

b) Obowi4zuj4ce

dopuszczaj4ce

przepisy rangi

w

ustawowej,

ustanowionych strefach
czystego transportu ruch wyl4cznie pojazdow
napgdzanych pr4dem, wodorem lub gazem
ziemnym, s4 zbyt restrykcyjne, przez co obecnie
wprowadzalyby zarniast stref czystych, strefy
zamknigte dla ruchu. Ograniczenia ruchu
kolowego w Scistrym centrum powinny by6
wprowadzone ,,od dolu" oraz stopniowo,
eliminuj4c z ruchu samochody niespelniaj4ce
od niskich do coraz v,ryZszych standard6w
(w pierwszej kolejnoSci zakaz wjazdu
samochod6w niespelniaj4cych nonny Euro-2,
kolejno Euro-3, itd.). Informacje medialne,
potwierdzaj4, i2 rz1d pracuje nad nowym
rozwiqzaniem, kt6re umoZliwi tworzenie stref
ograniczonej, a nie czystej emisji.
Po ustanowieniu nowych norrn na poziomie
ustawy, Miasto rorwuiry mozliwoSd wprowadzenia
,,czystej strefy ruchu". Ponadto wjazd do strefy
czystego transportu bylby mozliwy pod
warunkiem uiszczenia oplaty ;
7.

a)

Mozliwo3i korzystania z buspas6w przez
pojazdy eklektyczne wynika z art.148a. 1.
Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Do dnia
1 stycznia 2026 r. dopuszcza sig poruszanie
pojazd6w elektrycznych, o kt6rych mowa w art.
2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilno6ci i paliwach altematywnych,
po wyznaczonych przez zarz4dc7 drogi pasach
ruchu dla autobus6w;

nie wchodz4 w zakres
przedmiotowy prowadzonych konsultacji

b) Hulajnogi elektryczne
spolecznych;
c)

z

odpowiedzi4 na wniosek m 2. a)
nad projektem
rozporz4dzenia w sprawie znakowania stacji
ladowania;
Zgodnre

Ustawodawca pracuje

8.

Zgodnre

z

odpowiedzi4 na wniosek

m 2. a),

natomiast prowadzenie wypo?yczalni aut
elektrycznych j est dzialalnoici4 komercyj n4.

9.

Hulajnogi elektryczne nie wchodz4 w zakres
przedmiotowy prowadzonych konsultacji
spolecznych, a wspomniane zmiany wymagaj4
regulacj i rangi ustawowej.

10. Zgodnie z odpowiedziq,nawniosek nr 4. a).

ll.Pojazdy hybrydowe nie wchodz4 w zakres
przedmiotowy prowadzonych konsultacji
spolecznych. Ustawodawca natomiast
przewrdzial wsparcie zakupu samochod6w
elektrycznych oraz elektrycznych zasilanych
wodorowymi ogniwami paliwowymi, kt6rego
zasady reguluje. Rozporz4dzenie Ministra
Energii z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie
szczeg6lov'rych warunk6w udzielania wsparcia
zakupu nowych pojazd6w ze Srodk6w Funduszu
Niskoemisyjnego Transportu osobom
ftzycznym niewykonujqcym dzialalnoSci
gospodarczej
warunk6w rczhczania tego
wsparcia.

i

12.

a)

Budowa instalacji odnawialny

ch

2rodel energii

nie wchodzi w zakres przedmiotowy
prowadzonych konsultacj i spolec znych;

b) Miasto nie ma wplywu na ustalone stawki
prqdu;

l3.Liczba dostgpnych miejsc parkingowych

nie
wchodzi w zakres przedmiotowy prowadzonych
konsultacj i spolecznych.

Sporz4dzili:

[A MIAS?\
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