Gdzie powstaną
nowe stacje ładowania
pojazdów elektrycznych?
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

O CO PYTALIŚMY?

O CO PYTALIŚMY?
Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach
alternatywnych w Warszawie powinno działać minimum 1000
punktów do ładowania pojazdów napędzanych energią
elektryczną. Liczba stacji wskazana w ustawie wynika z liczby
mieszkańców Warszawy oraz liczby zarejestrowanych w niej

samochodów. Obecnie w stolicy są 54 stacje ze 144 punktami
ładowania. W tym roku różni inwestorzy wybudują kolejnych
21 stacji z 41 punktami.
Oznacza to, że zgodnie z ustawą, do końca marca 2021,
zainstalowanych powinno zostać przynajmniej 815 kolejnych
punktów.

O CO PYTALIŚMY?
W projekcie stołecznego „Planu budowy ogólnodostępnych stacji
ładowania pojazdów elektrycznych” zaproponowaliśmy lokalizacje,
w których można uruchomić 1034 punkty ładowania w 517 stacjach.
Wszystkie planowane stacje będą standardowo wyposażone w dwa
punkty ładowania. W jednym miejscu może zostać zainstalowanych

kilka stacji. Są to tzw. bazy ładowania.

W ramach konsultacji zbieraliśmy uwagi i opinie dotyczące

wskazanych w planie lokalizacji.

O CO PYTALIŚMY?
Konsultacje społeczne odbywały się w kwietniu i maju 2020 roku.
Przez cały czas trwania konsultacji mieszkańcy mogli przesyłać
uwagi do zaproponowanych lokalizacji stacji drogą mailową na
adres: konsultacje_infrastruktura@um.warszawa.pl.

W ramach konsultacji odbyły się:

 dwa dyżury telefoniczne z pracownikami Biura Infrastruktury,
 spotkanie online z udziałem ekspertów, które było
transmitowane na żywo na profilu Infoulice Warszawa
na Facebooku.

Zarówno podczas dyżurów, jak i spotkania online mieszkańcy
mogli zadawać pytania związane z tematem konsultacji.

KALENDARIUM

KALENDARIUM
start konsultacji społecznych // 14 kwietnia 2020

dyżur telefoniczny pracowników Biura Infrastruktury // 28 kwietnia 2020, godz. 14.00-18.00

dyżur telefoniczny pracowników Biura Infrastruktury // 14 maja 2020, godz. 14.00-18.00

spotkanie online z ekspertami na profilu na Facebooku Infoulice Warszawa // 20 maja 2020, godz. 17.00-18.30

przesyłanie opinii mailowo // od 14 kwietnia do 31 maja 2020

zakończenie konsultacji społecznych // 31 maja 2020

CO USŁYSZELIŚMY?

UCZESTNICY
Drogą mailową otrzymaliśmy 107 uwag. W zdecydowanej
większości były to bardzo merytoryczne i wyczerpujące głosy.
Przeważały opinie od osób prywatnych, jednak pojawiły się
również wiadomości od wspólnot mieszkaniowych oraz instytucji
(na przykład szkół, firm, organizacji pozarządowych).
Podczas dyżurów telefonicznych z pracownikami merytorycznymi

rozmawialiśmy z 6 osobami.

Spotkanie online na profilu Infoulice Warszawa cieszyło się dużą

popularnością (66 osób oglądających transmisję na żywo). Łączne
dotarcie po 24h od udostępnienia transmisji doszło do ponad
9000 użytkowników, a w czasie rzeczywistym wyświetliło ją ponad
3300 osób.
Zdjęcie ze spotkania online z serwisu Facebook

OPINIE I POMYSŁY
W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych otrzymaliśmy
od mieszkańców szereg opinii na temat przedstawionego „Planu”.
Można je podzielić na:
 odniesienia się do lokalizacji poprzez poparcie,
 odniesienia się do lokalizacji poprzez sprzeciw,
 odniesienia się do lokalizacji poprzez zaproponowanie
alternatywnej lokalizacji stacji,
 propozycje dodatkowej lokalizacji nieujętej w „Planie”.

Głosy poparcia:
Najwięcej zgłoszonych pytań i uwag dotyczyło lokalizacji punktów

Niektóre z zaproponowanych stacji spotkały się z wyjątkowo

ładowania zaproponowanych w projekcie „Planu”.

pozytywnym odbiorem, na przykład ul. J. Kowalczyka 9 czy

10 proponowanych lokalizacji spotkało się z głosami poparcia (było

ul. Księcia Trojdena 9. Najczęściej jednak uczestnicy

ich łącznie 11). Stacje, które otrzymały poparcie wśród

konsultacji, popierając inicjatywę, przysyłali swoje propozycje

mieszkańców to: 3 lokalizacje na Saskiej Kępie, 2 na Żoliborzu, po

lokalizacji, a także podawali alternatywne dla tych już ujętych

jednej na Bemowie, Ochocie, Białołęce i Ursynowie, a planowana

w „Planie” – na przykład na ul. Rembrandta, Płockiej, Małej

stacja przy pętli na ul. Wiernej na Targówku otrzymała 2 głosy

Brzozy, czy przy Lotnisku Chopina.

poparcia.

Głosy sprzeciwu:
Negatywnych uwag było łącznie 34 i dotyczyły

W przypadku trzech lokalizacji, które spotkały się z największą

15 stacji. Pojedyncze głosy dotyczyły stacji na Żoliborzu

liczbą negatywnych opinii, mieszkańcy zwracali uwagę na

i Ochocie, po 2 głosy otrzymały stacje na Woli, Białołęce

ograniczoną liczbę miejsc parkingowych w okolicy i sąsiedztwo

i Pradze Południe. Na Ursynowie negatywne opinie miały 3 z

instytucji (na przykład szkoły), które generuje dużą rotację

zaproponowanych stacji, ale jedna z nich (ul. Rybałtów 18)

samochodów i wymaga zapewnienia miejsc do zaparkowania, na

zebrała 14 negatywnych uwag (pozostałe po jednym głosie).

przykład dla rodziców odwożących dzieci.

Podobnie wygląda sytuacja na Bemowie, gdzie negatywne głosy
dotyczyły 4 stacji, ale najwięcej z nich zebrały dwie: przy ul. E.J.
Osmańczyka 12 (3 głosy) i gen. W. Thommego 1 (5 głosów).

Mieszkańcy zwracali uwagę na rozlokowanie stacji na terenie

Uczestnicy konsultacji zadawali także bardziej szczegółowe pytania,

m.st. Warszawy. W swoich komentarzach kładli nacisk szczególnie

niedotyczące już jednak bezpośrednio lokalizacji planowanych stacji,

na duże zagęszczenie stacji w rejonie Śródmieścia, a mniejsze na

na przykład o: ewentualne koszty uruchomienia systemu stacji

dużych osiedlach, na przykład na Bemowie i Białołęce. Mieszkańcy

ładowania, które miałoby ponieść m.st. Warszawa; zasadność budowy

szczegółowo argumentowali potrzebę umiejscowienia stacji we

stacji ładowania, biorąc pod uwagę niewielką liczbę samochodów

wskazywanych przez siebie lokalizacjach. Podkreślali m.in. celowość

elektrycznych; możliwość parkowania na wyznaczonych miejscach

umieszczenia stacji na nowo wybudowanych osiedlach, których

przy stacjach ładowania przez osoby

mieszkańcy są żywo zainteresowani rozwojem elektromobilności,

z niepełnosprawnościami i samochody spalinowe; wygląd stacji

jednak często w pobliżu miejsca zamieszkania nie znajdują

ładowania; moc ładowania jednego pojazdu oraz możliwość

infrastruktury dostosowanej do pojazdów elektrycznych i są zmuszeni

ładowania rowerów elektrycznych i hulajnóg.

ładować samochody z dala od domu.

Pytania i wątpliwości
Podsumowując, mieszkańcy podczas konsultacji pytali o:
 możliwość ładowania innych pojazdów (rowerów) w punkcie
ładowania,
 kwestie związane z parkowaniem,
 koszty budowy stacji i opłaty za korzystanie z systemu,
 parametry techniczne urządzeń.

Odpowiedzi na wszystkie pytania zostały udzielone podczas
spotkania online. Znajdują się również w tabeli ze spisem pytań
otrzymanych w toku konsultacji społecznych, która stanowi
załącznik do niniejszego raportu.

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI
Uczestnicy konsultacji społecznych w większości rozumieją ideę

Podczas konsultacji mieszkańcy zgłaszali potrzebę zmiany

powstawania stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

niektórych lokalizacji proponowanych stacji (34 głosy sprzeciwu).

Mieszkańcy chcą zadbać o to, by każdy, kto tego potrzebuje, mógł

Mieszkańcy zgłaszali obawy, że budowa stacji ładowania pojazdów

skorzystać z punktu ładowania. Widzą również potrzebę

elektrycznych spowoduje likwidację miejsc postojowych.

lokalizacji stacji ładowania w swojej okolicy. Świadczą o tym głosy

Podkreślali również potrzebę zwiększenia liczby stacji ładowania

poparcia dla zaproponowanych stacji (11 głosów poparcia) oraz

pojazdów elektrycznych w rejonach dużych osiedli

propozycje nowych lokalizacji nieujętych w planie.

mieszkaniowych na przykład na Bemowie czy Białołęce, zwracali

Ponadto, mieszkańcy patrzą na rozwój elektromobilności

także uwagę na zagęszczenie lokalizacji w centrum.

przyszłościowo, wyrażając nadzieję, że liczba samochodów

Ważne dla mieszkańców było również to, by stacje ładowania

elektrycznych będzie się zwiększać. Dlatego też odpowiednio

dawały możliwość ładowania nie tylko samochodów, lecz także

wcześniej angażują się w proces wyboru lokalizacji, który

rowerów.

w przyszłości może mieć wpływ na ich życie codzienne.

REKOMENDACJE

Ze względu na szczegółowy charakter oraz warunki techniczne
związane z budową stacji ładowania nie wszystkie uwagi będą
mogły być uwzględnione w treści dokumentu.
Propozycje nowych stacji były weryfikowane przez pracowników
merytorycznych pod względem formalnym – pod kątem
własności gruntu, dostępu do miejsc parkingowych czy też
atrakcyjności lokalizacji, a następnie w dużej mierze, po
spełnieniu kryteriów, uwzględniane w „Planie”.

REKOMENDACJE
Finalnie po konsultacjach do planu dodaliśmy 30 stacji, a

usunęliśmy 5 (przy czym z 3 z nich – na ul. E.J. Osmańczyka 12,
Rybałtów 18, gen. W. Thommeego 1 otrzymały po kilka głosów
sprzeciwu).
Uwagi zostały zebrane w jeden dokument, który zawiera spis
wszystkich opinii otrzymanych w procesie konsultacji wraz
z uzasadnieniem merytorycznym do każdej z nich. Dokument ten
będzie dostępny jako załącznik do niniejszego raportu.

CO DALEJ?

CO DALEJ?
Kolejnym krokiem będzie opracowanie ostatecznej wersji „Planu
budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów
elektrycznych”, który następne uchwali Rada m.st. Warszawy.
Do wybudowania stacji ładowania zobowiązani są operatorzy
systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych.

Wybudowanie stacji ładowania będzie wymagać potwierdzenia
przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
możliwości technicznych sieci elektroenergetycznej (między
innymi mocy zasilania) oraz dostępu do terenu dla budowy
przyłącza elektroenergetycznego zasilającego stacje ładowania.

Materiał promujący konsultacje społeczne dot. stacji ładowania pojazdów elektrycznych

INFORMACJE O TYCH KONSULTACJACH
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

KONSULTACJE ZREALIZOWALI:

PROJEKT:

Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

PUBLIKACJA RAPORTU: lipiec 2020

DZIĘKUJEMY
ZA WSZYSTKIE OPINIE!

OPIS AKCJI INFORMACYJNEJ

AKCJA INFORMACYJNA

W związku z sytuacją epidemiczną akcja informacyjna

prowadzona była online.

Informacje o konsultacjach zamieściliśmy:


na miejskich stronach internetowych:
-

www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania

-

www.infrastruktura.um.warszawa.pl/gdzie-powstan-nowe-stacjeadowania-pojazd-w-elektrycznych

-

www.um.warszawa.pl/aktualnosci/b-d-nowe-stacje-adowaniapojazd-w-elektrycznych

oraz w postaci komunikatu do mediów.


w mediach społecznościowych:
-

na profilach Infoulice Warszawa, Konsultacje Społeczne Warszawa
oraz Warszawa Dla Klimatu na Facebooku

-

na wydarzenia

-

na lokalnych grupach mieszkańców Warszawy i ogólnopolskich
grupach o tematyce elektromobilności.

Konsultacje wzbudziły zainteresowanie mediów.
Zastępca dyrektora Biura Infrastruktury udzielił wywiadu w
Polskim Radiu RDC na temat prowadzonych konsultacji.
Na portalach: tvp.info, portalsamorzadowy.pl, greennews.pl, se.pl, wysokienapiecie.pl i haloursynow.pl pojawiły
się artykuł na temat konsultacji.

