
Rozwój elektromobilności 
w Szczecinie

doświadczenia,
współpraca, 
wyzwania, 

strategiczne planowanie 



Polityka inwestycyjna Miasta Szczecin w dziedzinie 
elektromobilności

Szczecin konsekwentnie podejmuje 
działania w zakresie 

elektromobilności, kierując się 
kwestiami środowiskowymi, ale 

przede wszystkim mając na uwadze 
rachunek ekonomiczny

(współfinansowanie działań w tym 
zakresie ze środków zewnętrznych).



Doświadczenia Szczecina w zakresie elektromobilności

Symboliczna opłata za 
parkowanie (2012 r.)

• Uchwała nr 
XX/564/12 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 
25 czerwca 2012r.  -
dla właścicieli 
pojazdów 
elektrycznych (lub 
hybrydowych o emisji 
CO2 poniżej 100 
g/km) opłata 12-
miesięczna10 zł za 
parkowanie w strefie. 
Pierwsza tego rodzaju 
preferencja w Polsce.

Program 
elektromobilności miasta 
Szczecin (2017-2019 r. )

• Zakup samochodów 
elektrycznych dla 
jednostek Gminy 
Miasto Szczecin (8 
szt. zakupiono w 
2017 r., 4 szt. w 
2019 r.)

• Miejskie stacje 
ładowania (pilotaż 
stacji szybkiego 
ładowania – 3 szt. 
oddane do 
użytkowania w 
sierpniu 2018 r.)

Kolejne działania (2019 -
…)

• Rozszerzenie i 
dynamizacja 
Programu 
elektromobilności
miasta Szczecin

• Strategia 2035
• Zakup 

zeroemisyjnego  
(elektrycznego) 
taboru 
autobusowego 
(2020-…) wraz z 
niezbędną 
infrastrukturą 
ładowania



Stacje szybkiego ładowania 2017/2018 r.

3 szt. stacji szybkiego 
ładowania 

(ul. Felczaka, ul. Klonowica, 
ul. Przerwy-Tetmajera)

Ładowanie 0-80% w czasie 
< 30 minut

Dofinansowanie z 
WFOŚiGW

(Koszt całkowity 477 tys. zł, 
w tym dofinansowanie 

238,5 tys. zł)

Pilotaż – bezpłatne 
ładowanie w zamian za 
dane od użytkowników 

(analiza potrzeb i oczekiwań 
posiadaczy pojazdów 

elektrycznych w Szczecinie)



Stacje szybkiego ładowania - doświadczenia

• 01-11.2020 (11 miesięcy)
• ul. Felczaka – 41,5 MWh (3,77/m-c)
• ul. Klonowica - 25,3 MWh (2,3/m-c)
• ul. Przerwy Tetmajera – 29,1 MWh

(2,64/m-c)
• Wysoka moc = wyższe koszty opłat stałych
• Najdłuższa przerwa techniczna: 2 tygodnie
• Substytucja pomiędzy stacjami w okresie

przerwy technicznej
• Pozytywne reakcje mieszkańców – ocena

10/10 dla każdej stacji na portalu
plugshare.com



Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek Gminy 
Miasto Szczecin - 2017 r.

8 szt. samochodów 
osobowych

(4 szt. Nissan Leaf z 
akumulatorami o zwiększonej 

pojemności; 4 szt. Nissan 
eNV200 Evalia)

Zarząd Dróg i Transportu 
Miejskiego - 3 szt.

Zespół Szkół Samochodowych -
1 szt.

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy - 1 szt.

50% dofinansowania z 
WFOŚiGW

(koszt całkowity 998 476 zł, w 
tym dofinansowanie 499 238 

zł) 

Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii nr 2  - 1 szt.

DPS przy ul. Kruczej  - 1 szt.

DPS przy ul. Broniewskiego  -
1 szt.



Nissan Leaf



Nissan e-NV200 Evalia



Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek Gminy 
Miasto Szczecin - 2017 r. - doświadczenia

• Ponad 3 lata 
eksploatacji

• >65 000 km przebiegu
• Brak problemów 

technicznych
• Brak odczuwalnego 

zmniejszenia 
pojemności baterii

• Zasięg mógłby być 
wyższy (realnie wynosi 
100-150 km)

• Brak problemów z 
ładowaniem



Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek Gminy 
Miasto Szczecin - 2019 r.

4 samochody osobowe

(2 Nissan Leaf; 2 Reanult Zoe)

Zarząd Dróg i Transportu 
Miejskiego - 1 szt.

Miejska Jednostka Obsługi 
Gospodarczej - 2 szt.

Zespół Szkół nr 2 – 1 szt.

Prezydent

Piotr Krzystek

Pierwszy Prezydent Miasta w 
Polsce korzystający na stałe z 
EV jako pojazdu służbowego



Cele ustawowe dla Szczecina w zakresie elektromobilności

• 210 ogólnodostępnych punktów ładowania do 31.03.2021 r.
• 2 punkty tankowania CNG/LNG do 31.03.2021 r.
• Udział pojazdów elektrycznych w urzędowej flocie pojazdów 

w 2025 r. >= 30% (od 01.01.2022  r.  >= 10%)
• Udział autobusów zeroemisyjnych w publicznym transporcie 

zbiorowym w 2025 r. >= 30% (od 01.01.2021 r.  >= 5%)
• Zlecanie usług publicznych podmiotom realizującym usługi 

publiczne z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych/CNG –
JST od  dnia  1 stycznia  2022 r.,  wykonuje zadanie z 
wykorzystaniem minimum 10% pojazdów elektrycznych/CNG 
lub zleca wykonywanie zadania publicznego podmiotowi, 
którego udział pojazdów elektrycznych lub napędzanych 
gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy 
wykonywaniu tego zadania wynosi 10% (30% od 1 stycznia 
2025 r.).

Cele 
ustawowe 

dla 

miasta 
Szczecin

(Ustawa o 
elektromobilności i 

paliwach 
alternatywnych)



Działania Gminy Miasto Szczecin wynikające z Ustawy
Zakup samochodów elektrycznych (art. 68 pkt. 2, w związku z art. 35 pkt. 1)

Analiza kosztów i korzyści (art. 72 w związku z art. 37 pkt. 1)

Przygotowanie do wdrożenia autobusów zeroemisyjnych (o obowiązku stosowania autobusów
zeroemisyjnych mówi art. 36)
Oznakowanie pojazdów (art. 55 pkt. 5) – wydawanie oznakowania (nalepki, zielone tablice rejestracyjne)

Informacja o liczbie i udziale pojazdów elektrycznych/zasilanych gazem ziemnym przekazywana do
ministra ds. energii oraz ministra ds. klimatub(art. 73 w związku z art. 38)
Projektowanie nowych obiektów (art. 12)

Buspasy dla samochodów elektrycznych (art. 55 ust. 5)

Miejsca postojowe przy stacjach ładowania, w tym w strefie płatnego parkowania (art. 49,
obowiązkowo)
Dedykowane miejsca postojowe dla samochodów elektrycznych/CNG na terenie miasta (art. 49,
opcjonalnie)
Raport dotyczący punktów ładowania na obszarze gminy zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach
ładowania (2020 r.)
Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania (2020 r.)





O STRATEGII

Celem nadrzędnym jest 
ograniczenie niskiej emisji i 

poziomu hałasu 
generowanych przez sektor 

transportowy 

Opracowana strategia jest 
odpowiedzią na rozwijający 
się rynek elektromobilności 
oraz paliw alternatywnych

Strategia rozwoju 
elektromobilności jest spójna 

z innymi dokumentami 
strategicznymi obejmującymi 

swoim zakresem Gminę 
Miasto Szczecin

(W TYM Z KRAJOWYMI)



CELE STRATEGICZNE

1
Dekarbonizacja 

samorządu i zadań 
komunalnych

2
Redukcja emisji z 

komunikacji publicznej

3
Budowanie 

ekoświadomości 
mieszkańców

4
Eko-rozwój transportu 

indywidualnego

5
Dekarbonizacja transportu 

dostawczego

6
Inteligentne rozwijanie 

szczecińskiej mobilności

Cele strategiczne Cele operacyjne 
i zakres działań







Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania 
(art. 62 ustawy)

2019 - nawiązanie współpracy z 
OSD, wybór wykonawcy 
projektu planu, I kw. 2020 –
spotkania z OSD 

•13.03.2020 - Prezydent 
Miasta opracowuje projekt 
planu (założenia przyjęte w 
ramach Narady Prezydenta) i 
następnie konsultuje go z 
mieszkańcami – 27.03.2020-
15.05.2020 r. (raport z 
konsultacji sporządzono w 
dn.15.06.2020 r.) – realizacja 
zapisów art. 62 ust. 3 ustawy

•Dodatkowe konsultacje w 
zakresie kwestii ochrony 
zabytków

Prezydent miasta przekazuje 
projekt OSD, na obszarze działania 
których planowane jest 
rozmieszczenie ogólnodostępnych 
stacji ładowania, w celu 
uzgodnienia (08.07.2020; art. 62 
ust. 4-5 ustawy)

•Uzgodnienie przez Enea 
Operator Sp. z o.o. wraz z 
przekazaniem programu 
przyłączania (10.08.2020 r.) –
art. 62 ust. 6

•Uzgodnienie przez PKP 
Energetyka (16.07.2020 r.) -
art. 62 ust. 6

•Milczące uzgodnienie 
ZMPSziŚ – brak odpowiedzi 
na korespondencję pocztową 
i mailową od początku prac 
nad planem

Prezydent miasta przekazuje 
projekt planu radzie gminy, 
niezwłocznie po jego uzgodnieniu 
przez ostatniego operatora 
systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego (art. 62 
ust. 7)

•Rada Miasta przyjmuje plan, 
w drodze uchwały, w 
terminie 14 dni od dnia jego 
otrzymania – art. 62 ust. 8



Założenie planu – 188 nowych punktów ładowania

54 szt. stacji (95 punktów) 
wybudowanych przez 

podmioty prywatne poza 
mechanizmem ustawowym

(Techenergo, Orlen)

51 szt. stacji (93 punkty) 
wybudowanych na własny 

koszt przez Enea Operator -
mechanizm ustawowy 

51 stacji normalnej mocy

3 stacje szybkiego 
ładowania

46 stacji normalnej mocy

5 stacji szybkiego ładowania



Stan docelowy

213 ogólnodostępnych 
punktów ładowania na 

dzień 31.03.2021 r.

13 ogólnodostępnych 
punktów szybkiego 

ładowania
200 punktów ładowania 

normalnej mocy



Stan docelowy



Źródło: Analiza kosztów i korzyści związanych z eksploatacją autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej miasta 
Szczecin, 2018



Elektromobilność – autobusy elektryczne

Analizy techniczne 
(wybór linii, ewentualne zmiany sieci 
autobusowej pod kątem możliwości 

zastosowania autobusów elektrycznych, 
dobór parametrów autobusów –

długość, akumulatory, dobór 
infrastruktury ładowania zlokalizowanej 

na trasach, modernizacja zajezdni)

Pozyskanie dofinansowania

(2018 - 2020)

Procedury zamówienia

(przetargi 2020-2021)

Autobusy elektryczne w 
komunikacji miejskiej –
pilotaż  na wybranych 

liniach 2021-2022 r.



Autobusy elektryczne – zajezdnia SPA Klonowica Sp. z o.o.



PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY ZWIĄZANY 
Z WDRAŻANIEM STRATEGII

Redukcja emisji lokalnej gazów takich jak: CO2, NOx, 
węglowodorów niemetanowych NHMC, cząstek 
stałych PM

Znaczące ograniczenie niskiej emisji w centrum 
miasta

Obniżenie emisji hałasu

EFEKT 
EKOLOGICZNY




