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Słownik wykorzystanych pojęć
AC (ang. Alternating Current) – prąd przemienny, stosowany m.in. do przesyłu w sieciach
energetycznych
Autobus zeroemisyjny – autobus wykorzystujący do napędu energię elektryczną, wytworzoną
z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wykorzystujący wyłącznie silnik,
którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji, objętych
systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych
BEV (ang. Battery Electric Vehicle) – pojazd elektryczny, wyposażony w napęd zasilany
wyłącznie energią elektryczną, pochodzącą z akumulatorów pokładowych i z możliwością
podłączenia do stacji ładowania
BPO/SSC (ang. Business Process Outsourcing/ Shared Service Center) - zlecanie procesów
biznesowych na zewnątrz (BPO), czyli tworzenie zespołów przez firmę i oferowanie usług
innym firmom lub tworzenie przez firmę zespołu na potrzeby wewnętrzne (SSC)
Brownfield (pol. brązowe pole) – poprzemysłowy teren niezagospodarowany ze znanym lub
podejrzewanym skażeniem środowiska, katalizator dla zrównoważonego rozwoju
CCS (ang. Combined Charging System), Combo2 - typ złącza stacji ładowania przeznaczony
do ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych prądem stałym (DC), o mocy do 150 kW
(docelowo - 350 kW). Standard wykorzystywany głównie przez amerykańskich oraz
europejskich producentów samochodów, m.in. BMW, Daimler (Mercedes), Fiat-Chrysler,
Ford, General Motors, Hyundai, Jaguar, Volkswagen Group (Audi, Porsche, Volkswagen)
CHAdeMO – typ złącza stacji ładowania, przeznaczony do ładowania akumulatorów,
służących do napędu pojazdów elektrycznych prądem stałym (DC), o mocy do 62,5 kW
(docelowo 350 kW). Standard wykorzystywany przez producentów samochodów z Azji
(Honda, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota) i Francji (Citroen, Peugeot, Renault),
możliwe jest również jego zastosowanie z amerykańską Teslą poprzez specjalną przejściówkę
CNG (ang. Compressed Natural Gas, pol. sprężony gaz ziemny) - paliwo, które charakteryzuje
się niższą emisją zanieczyszczeń oraz zapewnia cichszą pracę silnika
Elektromobilność - zbiór zagadnień technicznych, logistycznych, gospodarczych
i eksploatacyjnych związanych z pojazdami elektrycznymi oraz infrastrukturą, warunkującą ich
poprawne funkcjonowanie
Gniazdo - integralna część stacji ładowania, składająca się z wtyczki umieszczonej w obudowie,
umożliwiająca ładowanie pojazdu elektrycznego
GPZ – główny punkt zasilający
Greenfield (pol. zielone pole) – teren niezabudowany, bez infrastruktury, który uprzednio
klasyfikowany był jako rolniczy, leśny lub rekreacyjny
HEV (ang. Hybrid Electric Vehicle) – pojazd z napędem spalinowo – elektrycznym
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Kongestia – chroniczne zjawisko, gdzie natężenie ruchu środków transportu jest większe od
przepustowości wykorzystywanej przez nie infrastruktury, potocznie zwane zakorkowaniem
miasta
KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny) - strategiczna infrastruktura połączona w system,
przeznaczony do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, magazynowania i użytkowania energii
elektrycznej, zapewniająca ciągłość dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowych,
przedsiębiorstw czy obiektów użyteczności publicznej w całej Polsce. KSE składa się z trzech
podstawowych elementów: systemu wytwarzania energii elektrycznej (SW), systemu przesyłu
energii elektrycznej (SP) oraz systemu dystrybucji energii elektrycznej (SD)
LNG (ang. Liquefied Natural Gas) - gaz ziemny w ciekłym stanie skupienia, tj. w temperaturze
poniżej –162 °C
LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) - mieszanina propanu i butanu, używana jako gaz, ale
przechowywana w pojemnikach pod ciśnieniem w postaci ciekłej
Ładowanie - pobór energii elektrycznej przez pojazd elektryczny, pojazd hybrydowy, autobus
zeroemisyjny lub inny pojazd, taki jak motorower lub rower, posiadający napęd elektryczny
Ogólnodostępna stacja ładowania – stacja ładowania dostępna na zasadach równoprawnego
traktowania dla każdego posiadacza pojazdu elektrycznego i pojazdu hybrydowego
Operator ogólnodostępnej stacji ładowania - podmiot odpowiedzialny za budowę,
zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty
ogólnodostępnej stacji ładowania
OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego) - to przedsiębiorstwo energetyczne, zajmujące się
dystrybucją energii elektrycznej na wydzielonym obszarze KSE, które jest odpowiedzialne za
ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym na tym terenie oraz za bieżące i długookresowe
bezpieczeństwo funkcjonowania systemu dystrybucyjnego (SD). Ponadto OSD jest
odpowiedzialny za eksploatację, konserwację i remonty dystrybucyjnej sieci
elektroenergetycznej oraz jej niezbędną rozbudowę, również z innymi systemami
elektroenergetycznymi
Paliwa alternatywne - paliwa lub energia elektryczna, wykorzystywana do napędu silników
pojazdów samochodowych lub jednostek pływających, stanowiąca substytut dla paliw
pochodzących z ropy naftowej lub otrzymywanych w procesach jej przetwórstwa; jest to
w szczególności energia elektryczna, wodór, biopaliwa ciekłe, paliwa syntetyczne
i parafinowe, sprężony gaz ziemny (CNG), w tym pochodzący z biometanu, skroplony gaz
ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, lub gaz płynny (LPG)
PHEV (ang. Plug-in Hybrid Electric Vehicle) – pojazd elektryczny, wyposażony w napęd
spalinowo – elektryczny, z wbudowanym akumulatorem, służącym do zasilania pojazdu
i możliwością podłączenia do stacji ładowania
Pojazd elektryczny - EV (ang. Electric Vehicle) - pojazd samochodowy, wykorzystujący do
napędu wyłącznie energię elektryczną kumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego
źródła zasilania
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Publiczny transport zbiorowy - powszechnie dostępny regularny przewóz osób, wykonywany
w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych
lub sieci komunikacyjnej, w tekście używa się również określeń równoważnych: komunikacja
publiczna, komunikacja zbiorowa
Punkt ładowania – urządzenie, umożliwiające ładowanie pojedynczego pojazdu
elektrycznego, pojazdu hybrydowego i autobusu zeroemisyjnego oraz miejsce, w którym
wymienia się lub ładuje akumulator służący do napędu tego pojazdu
Punkt ładowania o dużej mocy - punkt ładowania o mocy większej niż 22 kW
Punkt ładowania o normalnej mocy - punkt ładowania o mocy mniejszej lub równej 22 kW,
z wyłączeniem urządzeń o mocy mniejszej lub równej 3,7 kW, zainstalowanych w miejscach
innych niż ogólnodostępne stacje ładowania, w szczególności w budynkach mieszkalnych
SEE - sieć elektroenergetyczna
SWOT (ang. Strengths – silne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse
Threats – zagrożenia)– analiza, składająca się z czterech podstawowych rozpatrywanych
czynników – silnych oraz słabych stron, szans oraz zagrożeń dla danego projektu
Szybkie ładowanie - ładowanie akumulatorów pojazdów elektrycznych prądem stałym (DC)
o mocy do 150 kW (docelowo 350 kW) poprzez stosowany w Europie standard CHAdeMO lub
CCS. Stacje umożliwiające ładowanie prądem stałym dokonują przetworzenia prądu
przemiennego na prąd stały, co umożliwia następnie jego szybkie dostarczenie do
akumulatora samochodu elektrycznego
Transport indywidualny – jeden z dwóch rodzajów transportu według podziału ze względu na
dostępność dla użytkowników. Obejmuje sposoby przemieszczania się inne niż
z wykorzystaniem transportu zbiorowego. Transport indywidualny zaspokaja potrzeby
transportowe konkretnej osoby lub rodziny. Środki transportu indywidualnego mogą należeć
do posiadaczy bądź być wynajmowane
Typ 2 („Mennekes”) - typ złącza lub gniazda stacji ładowania, przeznaczony do ładowania
akumulatorów pojazdów elektrycznych prądem przemiennym (AC), zazwyczaj o mocy od
3 do 22 kW, poprzez sieć jedno- lub trójfazową. Standard wykorzystywany jest przez większość
producentów samochodów elektrycznych (pojazdy, które korzystają ze starszego rozwiązania,
tzw. Typ 1 – jednofazowego, mogą ładować się ze złącza Mennekes przez specjalną
przejściówkę/adapter)
V2G (ang. Vehicle to Grid) – rozwiązanie techniczne, umożliwiające dwukierunkowy przepływ
energii pomiędzy pojazdem elektrycznym a siecią elektroenergetyczną
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Wolne ładowanie - ładowanie prądem przemiennym poprzez stosowany w Europie standard
Typ 2 lub Typ 1. Ładowanie prądem przemiennym oznacza, że przetwarzanie prądu
przemiennego, który znajduje się w sieci elektroenergetycznej na prąd stały, który znajduje się
w akumulatorach, odbywa się poprzez przetwornice zamontowane w samochodzie
(w zależności od modelu, umożliwiające przetworzenie prądu od ok. 3 kW do 22 kW)
Złącze - integralna część stacji ładowania, składająca się z przewodu elektrycznego
zakończonego odpowiednią wtyczką, umożliwiająca ładowanie pojazdu elektrycznego
Zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego - proces rozwoju transportu,
uwzględniający oczekiwania społeczne, dotyczące zapewnienia powszechnej dostępności
do usług publicznego transportu zbiorowego, zmierzający do wykorzystywania różnych
środków transportu, a także promujący środki transportu przyjazne dla środowiska
i wyposażone w nowoczesne rozwiązania techniczne.
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1.

Wprowadzenie

Wiele krajów i miast na świecie dokonuje zmian w przemyśle motoryzacyjnym w celu
poprawy jego efektywności oraz zwiększenia charakteru ekologicznego. W osiągnięciu tych
założeń mają pomóc pojazdy elektryczne, które coraz częściej są zakupywane i wprowadzane
do użytku. Pojazdy elektryczne posiadają prostą konstrukcję, nie posiadają obiegu olejowego,
a ich silniki są chłodzone powietrzem. Efektywność przemiany energii na ruch w tych
pojazdach jest bardzo duża. Oprócz tego, ich zaletą jest cicha i ekologiczna eksploatacja.
Zupełnie odrębne zagadnienie to ślad węglowy jaki pozostawia samochód elektryczny w ciągu
swojego życia „od projektu do utylizacji” oraz źródło energii elektrycznej używanej do jego
zasilania.
Rynek pojazdów elektrycznych w ostatnim czasie dynamicznie się rozwija. Chiny i Europa
koncentrują się na modernizacji transportu tak, aby stał się bardziej przyjazny dla środowiska.
Przewidywana rezygnacja ze stosowania paliw kopalnych spowodowała, że planowane oraz
realizowane inwestycje energetyczne muszą uwzględniać parametry zeroemisyjności.
Pomimo chwilowego kryzysu i obaw ze strony firm, spowodowanych między innymi
epidemią COVID-19, długoterminowe prognozy zapowiadają wzrost popytu na metale rzadkie,
niezbędne do budowy ogniw – akumulatorów. Zwiększone zapotrzebowanie spowodowane
jest skokowym wzrostem ilości produkowanych pojazdów elektrycznych. W tej dziedzinie
praktycznie każdy dzień przynosi nowe informacje. W nowych modelach TESLA będą
stosowane akumulatory, do wyprodukowania których zamiast kobaltu zostanie użyte żelazo.
Sprzedaż tych pojazdów od 2019 do 2025 roku ma wzrosnąć z 2 milionów do 8,5 miliona
rocznie, a w sumie do 2030 roku szacuje się, że łączna liczba pojazdów elektrycznych
na świecie wyniesie około 26 milionów.
Przykładem kraju, wspierającego rynek pojazdów elektrycznych są Niemcy, które
przeznaczyły kwotę 41 miliardów euro na rozwój transportu publicznego, elektrycznych
pojazdów oraz pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł. Jest to spora część całkowitego
ich budżetu, wynoszącego około 360 miliardów euro. Francja natomiast wprowadziła pakiet
wsparcia dla przemysłu motoryzacyjnego w wysokości 8 miliardów euro, aby rozwinąć
w szczególności krajowe dostawy pojazdów. Chiny również koncentrują się na stymulacji tego
obszaru poprzez wprowadzanie środków rozwoju.
Polska w dalszym ciągu ma szansę na dołączenie do krajów, które widzą swoją przyszłość
w świecie zdominowanym przez pojazdy o napędzie elektrycznym. W prognozie do 2030 roku,
transport osobowy mógłby opierać się w większości na pojazdach zeroemisyjnych
(elektrycznych), jeżeli zaś mowa o autobusach i samochodach ciężarowych, warto przyjrzeć
się pojazdom o napędzie opartym o wodór (H2).
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1.1.

Cel i zakres opracowania

Opracowanie ma na celu wskazanie możliwości ograniczenia negatywnego wpływu
sektora transportowego na jakość życia mieszkańców Bydgoszczy, przy założeniu,
że w przestrzeni miejskiej stopniowo pojawiać się będą pojazdy o napędzie elektrycznym wraz
z towarzyszącą im infrastrukturą.
Opracowanie powstało na kanwie wytycznych, wynikających z regulacji programu
priorytetowego „Gepard II – transport niskoemisyjny – Część 2) Strategia rozwoju
elektromobilności”, tj.:
o Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych,
o Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych,
Ministerstwo Energii, Warszawa dn. 29.03.2017 r.,
o Sprawozdanie z realizacji Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw
alternatywnych,
o Plan rozwoju elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”,
Ministerstwo Energii.
Dokument składa się z szesnastu rozdziałów. W pierwszym opisano cel oraz zakres
opracowania w powiązaniu z podstawami prawnymi. Następne rozdziały obejmują
charakterystykę Bydgoszczy w zakresie transportu, stanu jakości powietrza, hałasu
generowanego

przez

transport,

jak

również

stanu

systemu

komunikacyjnego

czy energetycznego.
Dalej znaleźć można podsumowanie zidentyfikowanych problemów, analizę SWOT oraz
opis priorytetów rozwojowych wraz z zadaniami rozłożonymi w czasie.
Rozdział jedenasty i dwunasty poświęcony jest współpracy z mieszkańcami w zakresie
wdrażania elektromobilności w Bydgoszczy.
W opracowaniu przeprowadzono również analizę oddziaływania na środowisko
z uwzględnieniem potrzeb, dotyczących łagodzenia zmian klimatu oraz odporności na klęski
żywiołowe, a także określono planowany efekt ekologiczny związany z wdrażaniem Strategii.
Analiza finansowa pozwoliła określić skalę wydatków jakie poniesie miasto, realizując
przewidziane działania. Wskazano przewidywane dofinansowanie z określeniem programu
dla poszczególnych zadań do realizacji.
Dokument zawiera ponadto wykaz źródeł, tabel, rysunków i załączniki.
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1.2.

Źródła prawa

W ramach opracowywania „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy
do 2030 roku” przeanalizowano podstawowe źródła prawa zarówno na szczeblu europejskim
jak i krajowym.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE
Rozwój elektromobilności w Polsce opiera się na Dyrektywie Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. Dyrektywa została wprowadzona w celu
rozwoju i wsparcia zastosowania paliw alternatywnych. Zgodnie z przepisami prawa unijnego,
kraje mają obowiązek rozmieszczania infrastruktury paliw alternatywnych na swoich
terenach.
Według dyrektywy paliwami alternatywnymi są paliwa lub źródła energii, które służą
(przynajmniej częściowo) jako substytut dla pochodzących z surowej ropy naftowej źródeł
energii w transporcie. Paliwa te mogą potencjalnie przyczynić się do zmniejszenia uzależnienia
państw członkowskich Unii Europejskiej od importu ropy naftowej oraz do dekarbonizacji
transportu i poprawy ekologiczności sektora transportu. Paliwa alternatywne obejmują
między innymi: energię elektryczną, wodór, biopaliwa, paliwa syntetyczne i parafinowe, gaz
ziemny (w tym biometan) w postaci sprężonego gazu ziemnego CNG i skroplonego gazu
ziemnego LNG. Dyrektywa ustanawia wymogi, dotyczące rozbudowy infrastruktury paliw
alternatywnych, przede wszystkim w zakresie punktów ładowania dla pojazdów
elektrycznych, punktów tankowania gazu ziemnego oraz punktów tankowania wodoru.
Działania rozwojowe narzucane przez dyrektywę mają zostać wdrożone za pomocą Krajowych
ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przygotowanych przez
poszczególne państwa członkowskie.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych określa między innymi obowiązki
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie:
o rozwoju i funkcjonowania infrastruktury, służącej do wykorzystania paliw
alternatywnych w transporcie;
o określenia obowiązków podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury
paliw alternatywnych;
o obowiązków informacyjnych w zakresie paliw alternatywnych;
o warunków funkcjonowania stref czystego transportu;
o Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.
Według powyższej Ustawy do obowiązków Miasta Bydgoszczy należy:
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A. Zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych
pojazdów przez Miasto Bydgoszcz
“Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba
mieszkańców nie przekracza 50 000, zapewnia, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie
użytkowanych pojazdów w obsługującym ją urzędzie wynosił co najmniej 30% liczby
użytkowanych pojazdów.” (art. 35, ust. 1 Ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (Dz. U. 2020 r., poz. 908)) Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2025 roku.
“Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust.1, zapewnia, aby
udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów, od dnia 1 stycznia 2022r.,
wynosił co najmniej 10%.” (art. 68 ust. 2 Ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (Dz. U. 2020 r., poz. 908)) Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 roku.
B1 Wykonywanie i zlecanie zadań publicznych przy udziale pojazdów elektrycznych lub
napędzanych gazem ziemnym przez jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy
"Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba
mieszkańców nie przekracza 50 000:
1. wykonuje zadanie publiczne, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego,
przy wykorzystaniu co najmniej 30% pojazdów elektrycznych lub pojazdów
napędzanych gazem ziemnym lub
Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2022
r., wykonuje lub zleca wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt
1, podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co
najmniej 10%. (art. 68 ust. 3 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U.
2020 r., poz. 908)) Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 roku.
B2 Zlecanie zadań publicznych przy udziale pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem
ziemnym

"Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba
mieszkańców nie przekracza 50 000:
2. zleca wykonywanie zadania publicznego, z wyłączeniem publicznego transportu
zbiorowego, podmiotowi, którego co najmniej 30% floty pojazdów użytkowanych
przy wykonywaniu tego zadania stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy
napędzane gazem ziemnym.
3. Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się do zlecania wykonania zadania publicznego,
którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych.”
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(art. 35, ust. 2 i 3 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2020 r.,
poz. 908)). Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2025 roku.
Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia
2022 r., wykonuje lub zleca wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust.
2 pkt 1, podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi
co najmniej 10%. (art. 68 ust. 3 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U.
2020 r., poz. 908)) Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 roku.
C. Świadczenie usługi lub zlecanie świadczenia usługi komunikacji miejskiej podmiotom,
których udział autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów na
obszarze tej jednostki samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 30%
„Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba
mieszkańców nie przekracza 50 000, świadczy usługę lub zleca świadczenie usługi
komunikacji miejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. 2019 r., poz. 2475 i 2493 oraz 2020 r., poz. 400 i 462)
podmiotowi, którego udział autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów
na obszarze tej jednostki samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 30%”.
„Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba
mieszkańców nie przekracza 50 000, świadczy usługę lub zleca świadczenie usługi
komunikacji miejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie

zbiorowym

podmiotowi,

którego

udział

jednostek

pływających

wykorzystujących do napędu wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji
gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, we flocie użytkowanej na obszarze tej
jednostki samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 30%”. (art. 36, ust. 1

i2

Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2020 r., poz. 908)). Obowiązuje
od dnia 1 stycznia 2028 roku.
Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 36 ust. 1, zapewnia udział
autobusów zeroemisyjnych w użytkowanej flocie pojazdów co najmniej:
1) 5% - od 1 stycznia 2021 r.;
2) 10% - od 1 stycznia 2023 r.;
3) 20% - od 1 stycznia 2025 r.
(art. 68 ust. 4 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2020 r., poz. 908)).
„Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 36, sporządza, co 36
miesięcy, analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług
komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w
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których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje
emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami
gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Jeżeli wyniki analizy, o
której mowa w ust. 2 pkt 3, wskazują na brak korzyści z wykorzystywania autobusów
zeroemisyjnych, jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 36, może nie
realizować obowiązku osiągnięcia poziomu udziału autobusów zeroemisyjnych. (art. 37 ust.
1 i 5 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2020 r., poz. 908)).
D. Zapewnienie

minimalnej

liczby

punktów

ładowania

zainstalowanych

w ogólnodostępnych stacjach ładowania oraz zapewnienie minimalnej liczby punktów
tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG)
1. Minimalna liczba punktów ładowania zainstalowanych do dnia 31 marca 2021 r.
w ogólnodostępnych stacjach ładowania, zlokalizowanych w gminach wynosi:
1) 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;
2) 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;
3) 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;
4) 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.
2. Minimalna liczba punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG)
zlokalizowanych w gminach do dnia 31 marca 2021 r. wynosi co najmniej:
1) 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) 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.
(art. 60 ust. 1 i 2 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2020 r., poz.
908)).
Zgodnie z powyższym, w Bydgoszczy powinno być zlokalizowanych 210 punktów
ładowania samochodów elektrycznych w ogólnodostępnych stacjach ładowania oraz
2 punkty tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) do 31 marca 2021 r..
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E. Możliwość stworzenia stref czystego transportu dostępnych bez ograniczeń dla
pojazdów elektrycznych, napędzanych wodorem, napędzanych gazem ziemnym
W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko
w związku z emisją zanieczyszczeń z transportu w gminie liczącej powyżej 100 000
mieszkańców dla terenu śródmiejskiej zabudowy lub jej części, stanowiącej zgrupowanie
intensywnej zabudowy na obszarze śródmieścia, określonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, można ustanowić na obszarze
obejmującym drogi, których zarządcą jest gmina, strefę czystego transportu, do której
ogranicza się wjazd pojazdów innych niż elektryczne, napędzane wodorem, napędzane
gazem ziemnym (art. 39 ust. 1 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U.
2020 r., poz. 908)).

1.3.

Powiązanie z dokumentami programowymi

krajowymi, regionalnymi i lokalnymi
„Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku” została
opracowana w powiązaniu z dokumentami programowymi. W ramach prac dokonano
przeglądu tych dokumentów w celu zapewnienia spójności w zakresie formułowanych celów i
priorytetów, jak również działań przyczyniających się do ich osiągnięcia.
Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce Energia do przyszłości
Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce, przyjęty przez Radę Ministrów 16.03.2017 r.,
powstał jako odpowiedź na szybko rosnący rynek pojazdów elektrycznych i ma na celu
popularyzację elektromobilności i paliw alternatywnych w Polsce. Według dokumentu rozwój
elektromobilności ma się przyczynić do wygenerowania dodatkowego popytu na energię,
która pozwoli na sfinansowanie innowacji w sektorze energii, a także poprawi jakość
powietrza. Ponadto, z uwagi na wciąż rosnącą liczbę samochodów i spowodowane tym
zjawisko kongestii oraz brak miejsc parkingowych, zwiększa się popularność sytemu carsharing i car-pooling, które to mogą zostać obsługiwane poprzez samochody elektryczne.
W niniejszym dokumencie określono trzy cele planu rozwoju elektromobilności w Polsce:
o Stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności Polaków – celem jest
osiągnięcie miliona pojazdów elektrycznych na polskich drogach w 2025 r. Ponadto,
Plan zakłada rozwój infrastruktury ładowania, która sprawi, że pojazd elektryczny
będzie tak samo funkcjonalny jak pojazd spalinowy. Mają również powstać
mechanizmy wsparcia, udzielane przez instytucje publiczne, za pomocą których będzie
stymulowany popyt na pojazdy elektryczne, tak aby wysoka cena tego rozwiązania nie
zniechęcała do popularyzacji pojazdów elektrycznych. Wsparcie powinno mieć
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charakter przejściowy i zostać wycofane w momencie, w którym pojazdy elektryczne
będą mogły konkurować cenowo z pojazdami spalinowymi.
o Rozwój przemysłu elektromobilności – włączenie się Polski w rozwój
elektromobilności pozwoli polskim producentom, którzy są obecnie poddostawcami,
wejść na wyższy poziom i poszerzyć skalę działalności.
o Stabilizacja sieci elektroenergetycznej – włączenie pojazdów elektrycznych
może doprowadzić do przesunięcia obciążenia sieci energetycznej tak, aby obniżyć
zapotrzebowanie na moc w szczycie i zwiększyć je w okresach pozaszczytowych.
W dalszych częściach Planu określono działania, które mają zostać podjęte w ramach
„drogi do elektromobilności”. Opracowanie przewiduje działania, które stworzą algorytm
optymalizujący i ograniczający rozmieszczenie infrastruktury do miejsc krytycznych, gdzie brak
punktów ładowania będzie zmniejszał funkcjonalność pojazdów elektrycznych (głównie
w obszarach dużych aglomeracji oraz w transeuropejskich korytarzach transportowych).
Ważną rolę odgrywać będzie także administracja publiczna, szczególnie lokalna. Działania
lokalne, według autorów dokumentu, skupią się na:
o zakupie autobusów elektrycznych,
o wymianie floty gminnej na elektryczną,
o rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów przy budynkach użyteczności publicznej.
Proponowane działania podzielono na trzy etapy:
o Etap I (2016-2018) – przygotowawczy, wdrożenie programów pilotażowych, które
spowodują zainteresowanie społeczne elektromobilnością. Wprowadzenie regulacji,
które zostały doprecyzowane w dokumencie „Krajowe ramy polityki rozwoju
infrastruktury paliw alternatywnych”.
o Etap II (2019-2020) – stworzenie katalogu dobrych praktyk komunikacji społecznej
w zakresie elektromobilności na podstawie uruchomionych programów pilotażowych.
Etap obejmuje wprowadzenie tematyki zrównoważonego transportu do podstawy
programowej edukacji szkolnej i wczesnoszkolnej. Ponadto określenie modelu
biznesowego budowy infrastruktury ładowania oraz budowę infrastruktury dla
pojazdów elektrycznych i napędzanych gazem ziemnym. Kolejnym elementem etapu II
jest zachęta do zakupu pojazdów elektrycznych (dopłaty, zmiany w podatku
akcyzowym dla samochodów elektrycznych, korzystniejsza amortyzacja podatkowa,
zwolnienie

z

opłaty

emisyjnej

pojazdów

elektrycznych)

oraz

zwiększenie

zainteresowania samorządów transportem elektrycznym.
o Etap III (2020–2025) – stworzenie świadomości, że elektromobilność jest niezbędną
odpowiedzią na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości. Wykreowanie mody na
ekologiczny transport, która będzie stymulować popyt na pojazdy elektryczne.
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Administracja będzie wykorzystywać pojazdy elektryczne w swoich flotach. Przewiduje
się również budowę stacji ładowania przy budynkach instytucji publicznych.
Dodatkowo w dokumencie zaproponowano zastosowanie instrumentów wsparcia
elektromobilności, np.:

o bezpłatne parkowanie w centrach miast dla pojazdów zeroemisyjnych,
o możliwość korzystania z buspasów,
o wjazd do stref z ograniczonym ruchem w centrach.
Ważnym aspektem w rozwoju elektromobilności ma być elektryfikacja flot autobusowych
w miastach, które mogą stać się jej wizytówką.
Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
W dniu 29 marca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowe ramy polityki rozwoju
infrastruktury paliw alternatywnych. Dokument ten jest 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. Krajowe ramy zawierają:
o ocenę aktualnego stanu i możliwości rozwoju rynku w odniesieniu do paliw
alternatywnych w sektorze transportu,
o cele dotyczące rozbudowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych
i tankowania gazu ziemnego w postaci CNG i LNG oraz rynku pojazdów napędzanych
tymi paliwami,
o instrumenty wspierające osiągnięcie wymienionych celów oraz niezbędne do
wdrożenia Planu Rozwoju Elektromobilności, np. system dopłat do zakupu pojazdów
napędzanych CNG, LNG, energią elektryczną razem z infrastrukturą do ich zasilania,
o opis wsparcia dla samorządów w zakresie polityki opłat za parkowanie pojazdów
niskoemisyjnych,
o wprowadzenie obowiązku zapewnienia odpowiedniej mocy przyłącza dla parkingów
zlokalizowanych przy nowo wybudowanych budynkach użyteczności publicznej oraz
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
o wprowadzenie możliwości korzystania ze specjalnie wydzielonych pasów dla
komunikacji zbiorowej (tzw. buspasy) przez pojazdy niskoemisyjne,
o wprowadzenie stref niskoemisyjnych (zeroemisyjnych) w miastach, z możliwością
wjazdu do tych stref wyłącznie dla pojazdów elektrycznych,
o wprowadzenie obowiązku wykorzystywania pojazdów niskoemisyjnych przez
przedsiębiorstwa realizujące usługi publiczne,
o umożliwienie bezpłatnego parkowania pojazdów elektrycznych na publicznych
płatnych parkingach,
o zobowiązanie instytucji publicznych do włączenia pojazdów niskoemisyjnych do floty
na poziomie co najmniej 30% do 1 stycznia 2025 r.,
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o opracowanie programu wsparcia dla samorządów, angażujących się w budowę
publicznej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania CNG.
Ponadto, zgodnie z zapisami Krajowych ram polityki w roku 2020 r. w 32 wybranych
aglomeracjach ma być rozmieszczonych 6 tysięcy punktów o normalnej mocy ładowania oraz
400 punktów o dużej mocy ładowania, które będą wykorzystywane przez przynajmniej 50 000
pojazdów elektrycznych. Jednocześnie w wybranych aglomeracjach ma powstać 70 punktów
tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) dla szacowanej liczby 3 000 pojazdów
napędzanych tym paliwem. Natomiast do roku 2025 planuje się wybudować
32 ogólnodostępne punkty tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz 14 punktów
tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) wzdłuż drogowej sieci bazowej TEN-T.
Program ochrony powietrza dla Aglomeracji Bydgoskiej
Program ochrony powietrza opracowywany jest w celu wskazania przyczyn wystąpień
przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz poziomu
docelowego benzo(a)pirenu, a następnie wskazania działań naprawczych, które pomogą
poprawić jakość powietrza.
Program ochrony powietrza dla Aglomeracji Bydgoskiej został przyjęty uchwałą
nr XXIII/339/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10,
PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy Aglomeracja Bydgoska. Został on opracowany w związku
z odnotowaniem w 2018 roku przekroczeń standardów jakości powietrza PM10, PM2,5 oraz
poziomu docelowego benzo(a)pirenu. W strefie Aglomeracja Bydgoska ocenie podlega jakość
powietrza ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin.
Podstawowymi kierunkami i zakresem działań niezbędnych do przywrócenia standardów
jakości środowiska oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu są:
o ograniczenie emisji z sektora komunalno-bytowego,
o wyprowadzanie ruchu tranzytowego poza tereny zabudowane,
o przebudowa i modernizacja dróg,
o kształtowanie polityki przestrzennej poprzez odpowiednie zapisy w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego.
Program wskazuje następujące kierunki działań naprawczych:
o redukcja emisji zanieczyszczeń ze źródeł małej mocy do 1MW – działanie wskazane
w harmonogramie;
o ograniczenie wpływu emisji zanieczyszczeń z transportu drogowego;
o kształtowanie polityki przestrzennej w sposób sprzyjający poprawie stanu jakości
powietrza;
o prowadzenie edukacji ekologicznej - działanie wskazane w harmonogramie;
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o prowadzenie działań kontrolnych - działanie wskazane w harmonogramie;
o realizacja uchwały nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawskopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Dokumentem badającym i inwentaryzującym zanieczyszczenia emitowane do atmosfery
na terenie miasta jest „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 20142020+”. W dokumencie tym określono natężenie ruchu w Bydgoszczy 427 403 pojazdy na
dobę, z czego:
o 63,31% pojazdów składa się na ruch wewnątrzmiejski,
o 36,69% pojazdów na ruch zewnętrzny (tranzytowy, generowany, absorbowany).
Tak duże natężenie ruchu powoduje:
o występowanie dużego natężenia hałasu wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych
i pozostałych dróg o dużej intensywności ruchu;
o wysoką

emisję

pyłów

wytwarzanych

przez

motoryzację,

co

przyczynia

się do przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń PM10;
o ograniczenie dostępności komunikacyjnej miasta.
Ponadnormatywne

stężenia

zanieczyszczeń

w

powietrzu

oraz

przekroczenia

dopuszczalnych poziomów dźwięku wpływają negatywnie na klimat aerosanitarny
i akustyczny. Przekłada się to na pogorszenie jakości życia mieszkańców Bydgoszczy,
a pośrednio wpływa także na spadek liczby turystów odwiedzających miasto.
Komunikacja prywatna - indywidualna w największym stopniu wpływa na zły stan jakości
powietrza w Bydgoszczy, poprzez:
o emisję liniową będącą następstwem ruchu samochodowego,
o emisje wtórne z zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni dróg i chodników.
Zachęcanie mieszkańców (poprzez wprowadzanie preferencji dla komunikacji publicznej
oraz kampanię informacyjno-promocyjną) do częstszego podróżowania komunikacją
zbiorową (a co za tym idzie, rezygnacji z podróżowania prywatnymi samochodami lub
korzystania z usług prywatnych przewoźników) przyczyni się do zmniejszenia ilości pyłów
emitowanych z motoryzacji. Kontrolna inwentaryzacja emisji (MEI) wykazała, że transport w
Bydgoszczy odpowiada za emisję równoważną 604 808 ton CO2.
Założenia do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Bardzo istotnym z punktu widzenia rozwoju elektromobilności dokumentem
strategicznym są „Założenia do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe do 2025 roku”. Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Energetyczne z dnia
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10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 833) obowiązkiem gminy jest opracowanie projektu
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt założeń
sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.
Zgodnie z wymaganiami dokument musi zawierać:
o ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe;
o opis przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw
gazowych;
o wykazanie możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw
i energii z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w odnawialnych
źródła energii, kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji
przemysłowych;
o zakres współpracy z innymi gminami.
Ostatnia

aktualizacja

została

przyjęta

23

maja

2018

roku

uchwałą

Nr LX/1319/18 Rady Miasta Bydgoszczy.
Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy
Program ochrony środowiska przed hałasem został przyjęty przez Radę Miasta Bydgoszczy
w dniu 13 października 2010 roku uchwałą Nr LXXVI/1138/10, a następnie dwukrotnie
zaktualizowany:
o 25 września 2013 roku uchwałą nr XLVI/974/13 zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy.”
o 20 czerwca 2018 roku uchwałą nr LXI/1355/18 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego
„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy.” Aktualizacja
dokumentu została wykonana w celu weryfikacji działań zawartych w poprzednim
programie naprawczym realizowanym w cyklach pięcioletnich zgodnie obowiązkiem
wynikającym z ustawy Prawo ochrony środowiska.
Celem programu jest wskazanie kierunków i działań, których konsekwentna realizacja
spowoduje dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego na terenach, na których
wystąpiły przekroczenia norm. Ogólne zasady wskazane w Programie są wykorzystywane
do bieżącej pracy zarządców źródeł hałasu oraz organów wydających decyzje administracyjne
i akty prawa miejscowego, mające wpływ na poziom hałasu w środowisku. Mając na względzie
poprawę klimatu akustycznego miasta, wszystkie zamierzenia inwestycyjne są realizowane
zgodnie z kierunkami działań uchwalonego Programu. Głównymi źródłami hałasu
w środowisku są: komunikacja drogowa, komunikacja tramwajowa, linie kolejowe, przemysł
oraz operacje lotnicze związane z istniejącym portem lotniczym.
Plan adaptacji do zmian klimatu
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Plan adaptacji miasta Bydgoszczy do zmian klimatu został przyjęty 4 września 2019 roku
uchwałą nr XIV/287/19 Rady Miasta Bydgoszczy. Powstał on jako odpowiedź na jeden
z najważniejszych problemów ochrony środowiska, jakim są zmiany klimatu i potrzeba
adaptacji do skutków tych zmian. Plan adaptacji ma na celu przystosowanie miasta do zmian
klimatu, zmniejszenie jego podatności na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału
do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk i ich pochodnych.
Plan wskazuje wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe, jakie powinny zostać osiągnięte
poprzez realizację wybranych działań adaptacyjnych w obrębie czterech najbardziej
wrażliwych sektorów miasta, do których należą: zdrowie publiczne, transport, gospodarka
wodna oraz tereny zabudowy mieszkaniowej. Plan adaptacji zawiera część diagnostyczną,
w której opisano zjawiska klimatyczne i ich pochodne wpływające na miasto, jak również
oceniono wrażliwość miasta na te zjawiska oraz jego możliwości w samodzielnym radzeniu
sobie ze skutkami zmian klimatu. W odpowiedzi na ryzyka zidentyfikowane w części
diagnostycznej określono działania adaptacyjne niezbędne do realizacji w celu zwiększenia
odporności miasta na występujące aktualnie i przewidywane w przyszłości zjawiska. Plan
zawiera trzy rodzaje działań:
o działania informacyjno-edukacyjne,
o działania organizacyjne,
o działania techniczne.
W Planie adaptacji określono także zasady wdrażania działań adaptacyjnych (podmioty
odpowiedzialne, ramy finansowania, wskaźniki monitoringu, założenia dla ewaluacji oraz
aktualizacji dokumentu).
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Bydgoszczy
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla miasta
Bydgoszczy został przyjęty 25 września 2013 r. uchwałą nr XLVI/968/13. Główne cele Planu to:
o poprawa warunków dla sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się osób;
o zmniejszenie uciążliwości dla środowiska poprzez bardziej optymalny podział zadań
transportowych między środkami transportu, tj. przy większym udziale środków
transportu publicznego;
o wdrożenie rozwiązań, przyczyniających się sukcesywnie do zmniejszania udziału
transportu samochodowego indywidualnego w obsłudze komunikacyjnej centrum
miasta;
o zwiększenie wykorzystania istniejących trakcji tramwajowych i kolejowych;
o zwiększenie dostępności komunikacyjnej poszczególnych dzielnic Bydgoszczy oraz
samego miasta w kontekście umożliwienia zrównoważonego rozwoju obszarów oraz
zwiększenia ich konkurencyjności poprzez większą dynamikę gospodarki;
o modernizacja i utrzymanie taboru na odpowiednim standardzie.
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy
zostało przyjęte 5 lipca 2009 r. uchwałą nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy.
Dokument ten określa politykę przestrzenną miasta, w tym lokalne zasady
zagospodarowania przestrzennego, stanowiące podstawowe narzędzie umożliwiające
spełnienie zdań własnych miasta w zakresie ładu przestrzennego, komunikacji i infrastruktury
technicznej. Jest to jedyny, obligatoryjny, interdyscyplinarny dokument planistyczny,
uwzględniający długofalowe zamierzenia oraz określający kierunki przemian przestrzennych
i infrastruktury technicznej na obszarze całego miasta. Studium nie jest przepisem gminnym,
a jedynie „aktem kierownictwa wewnętrznego gminy”. Ustalenia Studium realizowane są
poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
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2.

Charakterystyka Bydgoszczy
2.1.

Cele rozwojowe i strategie Bydgoszczy

Dokumentem określającym cele i kierunki rozwoju miasta jest „Bydgoszcz 2030. Strategia
rozwoju”, przyjęta uchwałą Nr XXIV/603/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2020 r.
W dokumencie określono wizję miasta:
Bydgoszcz w 2030 roku będzie miastem, w którym każda mieszkanka i każdy
mieszkaniec znajdzie odpowiednie warunki rozwoju, to miasto zapewniające
bydgoszczankom i bydgoszczanom najlepsze rozwiązania na każdym etapie życia –
dobre miejsce do życia.
Strategia opiera się na idei miasta inteligentnego, zgodnie z którą „Smart City to miasto
dobrze radzące sobie w sześciu kluczowych obszarach rozwoju miast, zbudowane
na "inteligentnym" połączeniu zasobów i działań włączonych w proces decyzyjny, niezależnych
i świadomych obywateli”. Obszary kluczowe, dla których określono cele kierunkowe
i operacyjne to:
Obszar I - Sprawne i efektywne zarządzanie miastem
Obszar II - Aktywni, otwarci i kompetentni obywatele
Obszar III - Przyjazne warunki życia
Obszar IV - Zdrowe i bezpieczne środowisko
Obszar V - Nowoczesny transport i komunikacja
Obszar VI - Nowoczesna gospodarka
Strategia rozwoju Bydgoszczy w zakresie związanym z jakością środowiska i mobilnością
wskazuje następujące cele:
o ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA
✓ Ład przestrzenny
✓ Czyste powietrze
✓ Ochrona klimatu i adaptacja do zmian klimatu
✓ Wysoka jakość środowiska i zachowanie jego zasobów
o ZRÓWNOWAŻONY I SPÓJNY SYSTEM TRANSPORTOWY
✓ Przyjazne, ekologiczne, funkcjonalne i bezpieczne rozwiązania transportowe
✓ Wewnętrzna i zewnętrzna dostępność transportowa bydgoskiego obszaru
funkcjonalnego
Cele i kierunki działań w zakresie mobilności i poprawy jakości powietrza określone są
również w branżowych dokumentach operacyjnych.
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2.2.

Podstawowe informacje o sytuacji społeczno-

gospodarczej miasta
Bydgoszcz jest jednym z największych polskich miast – znajduje się na jedenastej pozycji
pod względem powierzchni i na ósmym miejscu ze względu na liczbę ludności. Bydgoszcz jest
miastem na prawach powiatu, stolicą województwa kujawsko–pomorskiego oraz największym
ośrodkiem gospodarczym regionu.

Rysunek 1. Podział administracyjny województwa kujawsko-pomorskiego
Źródło: www.coi.kujawsko-pomorskie.pl

Bydgoszcz pełni szereg funkcji ponadregionalnych i metropolitalnych, a ponadto tworzy
ważny węzeł transportowy i logistyczny. Potencjał kulturowy, społeczny i ekonomiczny miasta,
wzmocniony potencjałem całego bydgoskiego obszaru metropolitalnego powoduje,
że Bydgoszcz to liczący się w kraju i Europie ośrodek miejski. Mieszkańcy Bydgoszczy stanowią
prawie 17%, a łącznie z mieszkańcami gmin Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz niemal 30%
ludności województwa.
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Rysunek 2. Zakres terytorialny Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz
Źródło: Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz

Metropolitalny charakter Bydgoszczy sprawia, że miasto jest atrakcyjne nie tylko dla
mieszkańców regionu, ale również dla inwestorów. Bydgoszcz pełni wiele funkcji
ponadlokalnych i ponadregionalnych, między innymi w zakresie administracji, gospodarki,
kultury, nauki, edukacji, opieki zdrowotnej, sportu czy transportu. Jest też znaczącym
ośrodkiem akademickim, oferującym wykształcenie wyższe w wielu specjalnościach.
Miasto jest siedzibą wojewody, większości urzędów administracji rządowej oraz organów
nadzoru i kontroli państwowej, a także władzy sądowniczej, w tym m.in.: Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego, Komendy Wojewódzkiej Policji, Kuratorium Oświaty, Regionalnej
Izby Obrachunkowej, Izby Administracji Skarbowej, Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej, Delegatury Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Urzędu Żeglugi
Śródlądowej.
W mieście swoją siedzibę ma większość jednostek NATO zlokalizowanych w Polsce
(Centrum Szkolenia Sił Połączonych, Grupa Integracyjna Sił NATO, 3. Batalion Łączności, Zespół
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Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych). Jako największy ośrodek regionu
Bydgoszcz skupiała w 2019 r. ponad 21%, a łącznie z podmiotami zarejestrowanymi w gminach
przynależnych do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz – 34%, wszystkich wpisanych
do rejestru REGON podmiotów z terenu województwa.
W ostatnich latach w mieście nastąpił dynamiczny rozwój usług dla biznesu z sektora
BPO/SSC, szczególnie w branży IT. W tym sektorze Bydgoszcz jest znaczącym ośrodkiem
w kraju. W zakresie rozwoju gospodarczego istotną rolę odgrywają funkcjonujące w mieście
instytucje otoczenia biznesu (Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz Bydgoski
Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka z o.o.), stowarzyszenia klastrowe (Bydgoski Klaster
Przemysłowy posiada status Krajowego Klastra Kluczowego), inkubatory przedsiębiorczości
oraz branżowe organizacje skupiające przedsiębiorców.
Bydgoszcz wraz ze swoim obszarem funkcjonalnym posiada bogatą ofertę terenów
i obiektów na inwestycje typu „greenfield” i „brownfield”.
Bydgoski Obszar Metropolitalny, ze względu na swoje położenie, jest doskonałą lokalizacją
do rozwoju usług magazynowo – logistycznych. Jedną z inwestycji, o którą zabiega miasto jest
TERMINAL INTERMODALNY BYDGOSZCZ EMILIANOWO.
Położenie miasta i dostępność komunikacyjna
Bydgoszcz położona jest na trasie paneuropejskiego korytarza transportowego
oznaczonego VIa i stanowiącego połączenie korytarza II (Berlin-Warszawa-Mińsk-Moskwa)
z korytarzem VI (Gdańsk-Łódź-Katowice-Ostrawa/Bratysława).
Przez miasto przechodzą drogi krajowe nr 5, 10, 25 i 80. Ułatwieniem w dotarciu do miasta
będzie również budowana obecnie droga ekspresowa S5, która połączy Nowe Marzy (A1),
Bydgoszcz, Poznań (A2) oraz Wrocław (A8). Jej trasa prowadzić będzie przez trzy
województwa: dolnośląskie, wielkopolskie oraz kujawsko-pomorskie. Projektowana długość
całej drogi S5 to blisko 440 km, z czego ok. 130 km przebiegać będzie przez województwo
kujawsko-pomorskie. W 2019 r. oddano do użytku odcinek drogi ekspresowej S5 od węzła
Bydgoszcz Północ do węzła Bydgoszcz Opławiec. Ten fragment ma niemal 15 km długości.
W ramach budowy S5 Bydgoszcz Północ – Bydgoszcz Opławiec powstały trzy węzły drogowe:
Bydgoszcz Północ, Maksymilianowo, Bydgoszcz Opławiec.
Na sieć drogowo-uliczną na koniec 2019 roku składało się 760,07 km dróg, z tego:
o 40,21 km dróg krajowych,
o 10,94 km dróg wojewódzkich,
o 132,56 km dróg powiatowych,
o 576,36 km dróg gminnych.
Ponadto wyodrębniono:
o 90,66 km ścieżek rowerowych (liczone jednostronnie),
o 9,40 km bus-pasów.
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Drogi krajowe przebiegające przez Bydgoszcz:
o DK nr 5 w relacji Nowe Marzy – Bydgoszcz (al. Armii Krajowej – al. Wyszyńskiego –
al. Jana Pawła II) – granica państwa / Lubawka,
o DK nr 10 w relacji granica państwa / Lubieszyn – Bydgoszcz – Białe Błota –
Bydgoszcz – Płońsk,
o DK nr 25 w relacji Bobolice – Bydgoszcz (ul. Koronowska – ul. Nad Torem –
ul. Grunwaldzka – ul. Kruszwicka – ul. Grudziądzka – Nowy Rynek – Wały
Jagiellońskie – Zbożowy Rynek – ul. Kujawska – al. Jana Pawła II) – Oleśnica,
o DK nr 80 w relacji Pawłówek – Bydgoszcz (ul. Grunwaldzka – ul. Pileckiego –
ul. Artyleryjska – ul. Kamienna – ul. Fordońska – ul. Flotylli Wiślanej) – Lubicz.
Bydgoski węzeł kolejowy tworzą linie kolejowe znaczenia państwowego oraz pozostałe.
Wśród linii znaczenia państwowego znajdują się:
o linia o znaczeniu państwowym – ważna międzynarodowa linia transportu
kombinowanego AGTC – linia 131 oraz odcinek 201

Nowa Wieś Wielka

Maksymilianowo - linia tranzytu 131 (C-E 65/1) – węglowa magistrala kolejowa
Chorzów Batory – Tczew, łącząca Śląsk z portami w Gdańsku i Gdyni. Przebiega ona
przez miasto na kierunku południe-północ, umożliwiając połączenie z Trójmiastem
i południem kraju;
o linia o znaczeniu państwowym 18: Piła Główna – Bydgoszcz – Toruń – Włocławek –
Kutno (dawna Kolej Warszawsko-Bydgoska). Umożliwia ona połączenie Bydgoszczy z
Warszawą oraz pośrednio ze Szczecinem i Berlinem;
o linia znaczenia państwowego – na odcinku Nowa Wieś Wielka – Maksymilianowo
włączona do sieci AGTC – obwodnica towarowa 201 na odcinku Nowa Wieś Wielka –
Bydgoszcz – Maksymilianowo. Zbudowana w latach 1928-1930, omija stację Bydgoszcz
Główna od wschodu.
o Linie znaczenia państwowego to także:
✓ 201 na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna – Gdynia;
✓ 209: Bydgoszcz – Chełmża – Kowalewo Pomorskie;
Linie nr 131 i 201 znajdują się w VI paneuropejskim korytarzu transportowym oznaczonym
symbolemC-E65. Są one jedynymi liniami kolejowymi w regionie kujawsko-pomorskim
o znaczeniu międzynarodowym - ujęto je w umowie europejskiej AGTC o Ważniejszych
Międzynarodowych Liniach Tranzytu Kombinowanego i Obiektach Towarzyszących.
Koncentrują one ruch pasażerski (nr 131) i towarowy (nr 201) w kierunku północ-południe.
Linia nr 18 umożliwia natomiast transport w kierunku wschód-zachód-południe. Wszystkie
linie na terenie miasta są zelektryfikowane, z wyjątkiem linii nr 209 i 356.
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Zewnętrzną dostępność transportową miasta zwiększa lotnisko, zlokalizowane 3 km
od jego centrum. Rok 2019 był dla bydgoskiego lotniska rekordowy zarówno pod względem
liczby operacji lotniczych: 11 134 startów i lądowań, jak również liczby odprawionych
pasażerów: 425 230 osób.
W Bydgoszczy krzyżują się też międzynarodowe korytarze wodne wschodnioeuropejskiego
i zachodnioeuropejskiego sytemu śródlądowych dróg wodnych. Droga wodna E70 z Antwerpii
do Kłajpedy przecina korytarz E40 łączący Bałtyk z Morzem Czarnym.
Miasto położone jest nad Brdą, Wisłą i Kanałem Bydgoskim, na styku kilku regionów
fizyczno-geograficznych Polski, tj.: Pojezierza Krajeńskiego, Doliny Brdy, Wysoczyzny
Świeckiej, Doliny Fordońskiej, Pojezierza Chełmińskiego i Kotliny Toruńskiej.
Dzięki takiemu położeniu miasto posiada liczne walory krajobrazowe, stanowiące
o indywidualnym, niepowtarzalnym charakterze: poziomy tarasowe, obszary wysoczyznowe,
strefy krawędziowe dolin rzecznych oraz rozległe tereny leśne i parkowo - leśne. Część z nich
posiada status terenów oraz obiektów prawnie chronionych, objętych różnymi formami
ochrony przyrody.
Środowisko
W Bydgoszczy obszary chronione przyrodniczo zajmują wg danych GUS 2019 r. 24,6%
powierzchni miasta. Do obszarów chronionych należą:
o Nadwiślański Park Krajobrazowy,
o Obszar Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy,
o Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego,
o Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej.
W granicach administracyjnych Bydgoszczy znajdują się fragmenty czterech obszarów sieci
Natura 2000:
o Dolina Dolnej Wisły,
o Solecka Dolina Wisły,
o Dolina Środkowej Noteci,
o Kanał Bydgoski.
Ponadto występują również inne formy ochrony przyrody, w tym:
o 98 pomników przyrody w postaci dębów szypułkowych, jarzębów szwedzkich,
cypryśników błotnych,
o 2 użytki ekologiczne: „Zielona Ostoja” i „Stawy Akademickie”.
Miasto posiada również dużo terenów zieleni urządzonej – parki, zieleńce, a na szczególną
uwagę zasługuje Leśny Park Kultury i Wypoczynku.
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Bydgoszcz nie jest jednak wolna od problemów środowiskowych. Najważniejsze z nich to:
o zanieczyszczenie powietrza (w 2019 r., szczególnie w okresie grzewczym, w stacjach
pomiarowych WIOŚ przy ul. Warszawskiej odnotowano 36 dni (aktualizacja GIOŚ z
maja br.) a przy Placu Poznańskim 48 dni (aktualizacja GIOŚ z maja br.) z
przekroczeniem dopuszczalnego poziomu stężeń dobowych pyłu zawieszonego
PM10),
o zagrożenia związane ze skażeniem terenów byłych Zakładów Chemicznych ZACHEM,
o zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi,
o zbyt wysoki poziom hałasu i rozwój kongestii.
Sytuacja demograficzna
W 2019 r. Bydgoszcz zamieszkiwało 348 190 osób. Tym samym gęstość zaludnienia
wyniosła 1 979 osób/km2. Ludność Bydgoszczy stanowiła 16,8% mieszkańców całego
województwa, zaś wraz z ludnością należącą do gmin Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz
to blisko 30% ludności województwa. Na przestrzeni ostatnich lat zauważalne jest
niekorzystne zjawisko systematycznego spadku liczby mieszkańców. W porównaniu z 2018 r.
w mieście ubyło prawie 2000 osób.
Na ogólną liczbę ludności w mieście wpływa przede wszystkim ruch naturalny oraz
migracje ludności. W ostatnich latach w Bydgoszczy przeważała liczba zgonów nad liczbą
urodzeń. W 2019 r. przyrost naturalny wyniósł -965 osób, co oznacza, że w stosunku
do poprzedniego roku niekorzystne zjawisko ujemnego przyrostu pogłębiło się o 86 osób.
Prognozowane zmiany struktury wiekowej ludności przedstawione zostały w poniższej tabeli.
Tabela 1. Prognozowane zmiany struktury wiekowej ludności

Źródło: Dane GUS
Wiek przedprodukcyjny

Wiek produkcyjny

Wiek poprodukcyjny

Pomiędzy 2019 a 2030 nastąpi zmniejszenie liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym o
13,1%, w wieku produkcyjnym o 10,5%, przy równoczesnym zwiększeniu liczby ludności w
wieku poprodukcyjnym o 5,6%. Oznacza to systematyczne starzenie się mieszkańców.
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Tabela 2. Stan obecny wraz z prognozą liczby ludności miasta
Wyszczególnienie

2019

2020

2025

2030

Ludność miasta według stanu na 31 XII

348 190

346 758

336 415

324 648

Ludność w wieku przedprodukcyjnym

55 696

55 150

53 293

48 393

Udział % w ludności Bydgoszczy

16,0

15,9

15,8

14,9

Ludność w wieku produkcyjnym

202 212

199 968

187 942

180 962

Udział % w ludności Bydgoszczy

58,1

57,7

55,9

55,7

Ludność w wieku poprodukcyjnym

90 282

91 640

95 180

95 293

Udział % w ludności Bydgoszczy

25,9

26,4

28,3

29,4

72,2

73,4

79,0

79,4

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na
100 osób w wieku produkcyjnym

Źródło: GUS „Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030 (opracowanie eksperymentalne)”

2.3.

Wnioski wynikające z charakterystyki miasta

Dynamiczny rozwój Bydgoszczy i towarzyszące mu zmiany w zagospodarowaniu
przestrzeni wraz z natężeniem procesów suburbanizacyjnych stwarzają problemy
transportowe, które wpływają na jakość życia mieszkańców i stan środowiska naturalnego.
Każda Strategia, opisująca rozwój transportu w Bydgoszczy powinna obejmować jak najwięcej
aspektów życia w mieście, mając na uwadze zarówno inwestorów, jak i mieszkańców.
Jak wynika z powyższej charakterystyki miasta w jego najważniejszych obszarach,
Bydgoszcz to miejsce atrakcyjne inwestycyjnie, a zarazem otwarte na potrzeby mieszkańców.
Wraz z upływem lat, miasto coraz prężniej rozwija się na arenie ogólnopolskiej
i międzynarodowej, dbając jednocześnie o włączanie eko-rozwiązań do strategii rozwoju.
Istotnym wyzwaniem dla szeroko rozumianego sektora mobilności miejskiej w najbliższych
latach będą zmiany demograficzne. Obecnie na 100 mieszkańców Bydgoszczy przypadają 42
osoby w wieku nieprodukcyjnym, co wynika m.in. z procesu starzenia się społeczeństwa.
Zjawisko to będzie miało duży wpływ na planowane rozwiązania transportowe. Ludzie starsi
rzadziej korzystają z prywatnych samochodów osobowych, preferując komunikację publiczną.
Mając to na uwadze, Bydgoszcz wprowadziła darmowe przejazdy dla mieszkańców powyżej
65 roku życia.
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Ludzie w podeszłym wieku są również bardziej podatni na choroby, związane
z wdychaniem zanieczyszczonego powietrza, a więc i rozwiązania przyjazne środowisku
i ograniczające niską emisję wpłyną pozytywnie na tę grupę wiekową.
Wysoka atrakcyjność inwestycyjna, szeroki zakres oraz poziom usług w Bydgoszczy
skutkuje dużą liczbą codziennych dojazdów do miejsc pracy i edukacji. Powoduje to
zwiększone natężenie ruchu pojazdów, szczególnie w godzinach porannych i popołudniowych.
Miasto posiada znaczną skalę wykorzystania samochodów osobowych i związaną z tym
uciążliwość wysokiego natężenia ruchu. Wskaźnik motoryzacji indywidualnej w 2019 roku na
podstawie danych GUS wynosił 619 samochodów osobowych na 1 000 mieszkańców. Pomimo,
że wzrost tego wskaźnika odpowiada trendowi ogólnopolskiemu, powoduje on poważne
konsekwencje transportowe, środowiskowe i ekonomiczne w wymiarze lokalnym.
Wysoki stopień zurbanizowania, rozległy układ przestrzenny oraz obecność dużych
zakładów pracy sprawiają, że komunikacja zbiorowa w Bydgoszczy powinna odgrywać większą
niż do tej pory rolę w systemie transportowym. Transport zbiorowy charakteryzuje się
zajmowaniem niewielkiej przestrzeni w ciągu komunikacyjnym w stosunku do zdolności
przewozowej, dlatego też zwiększenie udziału tego rodzaju transportu w mieście przyniesie
realne korzyści środowiskowe.
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3.

Stan jakości powietrza
3.1.

Metodologia obliczania wskaźników zanieczyszczeń

Poziom zanieczyszczeń powietrza w Bydgoszczy określony został na podstawie Programu
ochrony powietrza dla Aglomeracji Bydgoskiej. W ocenie rocznej wykorzystanych zostało kilka
metod:
o Wyniki pomiarów, wykonywanych na stałych stanowiskach pomiarowych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (z wykorzystaniem metodyk referencyjnych),
które obejmują:
✓ pomiary ciągłe z wykorzystaniem mierników automatycznych,
✓ pomiary manualne przeprowadzane codziennie.
o Wyniki pomiarów wskaźnikowych (składające się z pomiarów wykonywanych
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska).
o Metody obiektywnego szacowania powstałe w oparciu o:
✓ analizę informacji o emisji zanieczyszczeń i jej źródłach, warunkach
topograficznych

i

klimatycznych

rozważanych

obszarów,

sposobie

zagospodarowania terenu,
✓ Państwowy Instytut Badawczy – metodyka uzupełniająca.

3.2.

Czynniki wpływające na emisję zanieczyszczeń

Na ogólny stan powietrza w mieście wpływa wiele czynników, z których jedynie na
nieliczne można realnie oddziaływać. W celu określenia czynników wpływających na emisję
zanieczyszczeń miasto opracowuje raporty z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych. Jest
to element monitorowania postępów w realizacji działań klimatycznych w mieście
wynikających z Planu ochrony klimatu i adaptacji do skutków zmian klimatu. Inwentaryzacja
opracowywana jest w celu określenia całkowitej emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta
i wykazanie głównych źródeł emisji. Corocznie opracowywany Raport służy monitorowaniu
postępów z realizacji działań. Sporządza się go w oparciu o własne doświadczenia oraz zgodnie
z metodologią Poradnika SEAP tj. „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii
(SEAP)”. Poniżej przedstawiamy wyniki obliczeń za 2017 rok. Za Raportem podajemy dane z
2005, 2017 i wskazujemy na ile sytuacja uległa poprawie lub pogorszeniu w poszczególnych
kategoriach (MgCO2e):
o Emisja wynikająca z użytkowania budynków należących do Miasta oraz tych,
w których Miasto ma udziały, takich jak: budynki administracyjne Urzędu Miasta,
budynki należące do spółek miejskich lub spółek z udziałem Miasta, przedszkola,
szkoły, ośrodki, poradnie, obiekty sportowo-rekreacyjne.
Całkowita emisja z budynków: 2005 – 71 949; 2017 – 71 180 spadek 769
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Oznacza to, że w okresie pomiędzy 31.12.2005, a 31.12.2017 roku emisja wynikająca
z użytkowania budynków uległa zmniejszeniu o 769 MgCO2e.
o Emisja związana z użytkowaniem floty samochodowej należącej do Miasta oraz
spółek z większościowymi udziałami Miasta. Samochody w użytkowaniu jednostek
miejskich to przede wszystkim pojazdy służbowe, ale również tabor Miejskich
Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o., Tramwaju Fordon Sp. z o.o. oraz pojazdy
specjalne, użytkowane przez spółki z udziałem Miasta.
Całkowita emisja z pojazdów publicznych: 2005 – 37 965; 2017 39 429 wzrost 1 464
Oznacza to, że w okresie pomiędzy 31.12.2005, a 31.12.2017 roku emisja wynikająca z
użytkowania publicznej floty samochodowej wzrosła o 1 464 MgCO2e .
o Emisja związana z użytkowaniem oświetlenia publicznego. W tym sektorze
uwzględniono całkowitą ilość energii zużytą na potrzeby przestrzeni publicznej,
iluminacji budynków i sygnalizacji świetlnej.
Emisja z oświetlenia publicznego: 2005 – 21 237; 2017 – 16 167 spadek 5 070
Oznacza to, że w okresie pomiędzy 31.12.2005, a 31.12.2017 roku emisja wynikająca
z użytkowania oświetlenia ulicznego zmniejszyła się o 5 070 MgCO2e.
o Emisja związana z gospodarką wodno-ściekową. W sektorze gospodarki wodnościekowej uwzględniono całkowite zużycie energii przez spółki zajmujące się
dostarczaniem wody na terenie miasta oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków
(włączając zużycie energii w budynkach biurowych).
Emisja z gospodarki wodno-ściekowej: 2005 – 25 445; 2017 – 29 247 wzrost 3 802
Oznacza to, że w okresie pomiędzy 31.12.2005, a 31.12.2017 roku emisja związana z
gospodarką wodno-ściekową wzrosła o 3 802 MgCO2e.
o Emisja związana z odpadami, powstałymi na skutek aktywności samorządu.
W zakresie odpadów uwzględniono odpady powstałe w obiektach należących
do samorządu. Emisję określono na podstawie ilości odpadów przekazanych
do składowania (z wyjątkiem osadów ściekowych) – jeżeli odpady przetwarzane były
w inny sposób, ich ilości nie były brane pod uwagę oraz nie wliczano ich do całkowitej
emisji. Powoduje to znaczne zmiany w wielkości emisji z obszaru gospodarki odpadami
jednostek miejskich, dlatego wielkość określoną dla tego sektora należy traktować jako
wartość szacunkową, dającą przybliżony obraz wielkości emisji.
Emisja z odpadów z działalności samorządu: 2005 – 11 625; 2017 – 0 spadek 11 625
Oznacza to, że w okresie pomiędzy 31.12.2005, a 31.12.2017 roku emisja związana z
odpadami, powstałymi na skutek aktywności samorządu spadła o 11 625 MgCO2e.
Całkowita emisja z sektora aktywności samorządu w roku 2005 wynosiła 168 221 Mg CO2e,
natomiast w 2017 roku było to 156 125 Mg CO2e. Emisja w tym segmencie wykazuje
stosunkowo niewielkie zmiany łączne – sumaryczna emisja spadła o 6,26%, jednak w
poszczególnych sektorach widoczne są znaczne różnice:
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o znacznie spadła emisja związana z oświetleniem publicznym oraz ze składowaniem
odpadów komunalnych,
o wzrosła emisja związana z gospodarką wodno-ściekową oraz emisja z transportu.
Wzrost emisji w sektorze transportu spowodowany jest rozwijaniem usług transportu
zbiorowego m.in. uruchomieniem nowej linii tramwajowej do dzielnicy Fordon.
Drugi z wymienionych segmentów odnosi się do emisji, związanych z aktywnością
społeczeństwa oraz przedsiębiorstw w granicach administracyjnych miasta. W tym segmencie
wyróżniono następujące źródła (MgCO2e):
o Emisja z mieszkalnictwa, o wielkości której decyduje ilość zużytej energii elektrycznej
oraz cieplnej (ciepło sieciowe, paliwa kopalne).
Emisja z sektora mieszkalnictwa: 2005 – 822 286; 2017 – 698 425 spadek – 123 861
Oznacza to, że w okresie pomiędzy 31.12.2005, a 31.12.2017 roku emisja z
mieszkalnictwa spadła o 123 861 MgCO2e.
o Emisja z handlu i usług. W tej grupie źródeł za ponad 83% emisji w 2015 roku
odpowiada zużycie energii elektrycznej, przy niewielkim trendzie spadku zużycia.
Pozostałe dwa istotne źródła energii to ciepło sieciowe (9%) oraz gaz ziemny (6%). Inne
źródła energii mają charakter marginalny (około 1% udziału).
Emisja z sektora handlu i usług: 2005 – 265 308; 2017 – 400 486 wzrost – 135 178
Oznacza to, że w okresie pomiędzy 31.12.2005, a 31.12.2017 roku emisja z sektora
handlu i usług wzrosła o 135 178 MgCO2e głównie z powodu znaczącego przyrostu
powierzchni handlowej i usługowej – nowe centra handlowo–usługowe.
o Emisja z przemysłu. Dominującym źródłem emisji w roku 2015 było zużycie energii
elektrycznej, która odpowiada za około 85% emisji z przemysłu. Drugim co do wielkości
źródłem było zużycie sieciowego gazu ziemnego (11%), a trzecim zużycie ciepła
sieciowego (około 3% udziału). Pozostałe źródła energii dopełniają bilansu emisji
sumarycznie oscylując około 1% udziału w emisji.
Emisja z sektora przemysłu: 2005 – 824 942; 2017 – 753 193 spadek – 71 479
Oznacza to, że w okresie pomiędzy 31.12.2005, a 31.12.2017 roku emisja z przemysłu
spadła o 71 479 MgCO2e.
o Emisja z sektora transportu zawiera wszystkie emisje związane ze zużyciem paliw
silnikowych w pojazdach poruszających się w granicach miasta. Uwzględniono tu ruch
lokalny oraz ruch tranzytowy przez miasto. Zgodnie z ogólnokrajowym trendem
wzrasta ilość samochodów oraz intensywność ich użytkowania.
Emisja z sektora transportu: 2005 – 569 927; 2017 – 604 828 wzrost – 34 901
Oznacza to, że w okresie pomiędzy 31.12.2005, a 31.12.2017 roku emisja z sektora
transportu wzrosła o 34 901 MgCO2e.
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o Emisja związana z odpadami zawiera odpady powstałe wskutek aktywności sektora
prywatnego (uwzględniono odpady powstałe w obiektach należących do osób). W
grupie tej nie uwzględnia się emisji związanych z przetwarzaniem odpadów w formie
recyklingu, spalania ani żadnego innego sposobu postępowania z odpadami.
Emisja związana z odpadami: 2005 – 42 754; 2017 – 0 spadek – 42 754
Oznacza to, że w okresie pomiędzy 31.12.2005, a 31.12.2017 roku emisja związana z
odpadami spadła o 42 754 MgCO2e – w praktyce wyeliminowania ze względu na
przyjęty model ich zagospodarowania.
o Lokalna produkcja energii z OZE. W tym sektorze nie ujęto danych związanych z
konsumpcją energii, a jedynie dane dotyczące lokalnej produkcji energii ze źródeł
odnawialnych w MWh. 2005 – 31 978; 2017 – 94 457 wzrost 62 479
Oznacza to, że w okresie pomiędzy 31.12.2005, a 31.12.2017 roku lokalna produkcja
energii z OZE wzrosła o 62 479 MWh.
Poza emisją CO2 na terenie miasta występuje szereg źródeł innych niebezpiecznych
substancji, jak pyły PM2,5, PM10 czy tlenki azotu. Na wielkość emisji z tych źródeł
w Bydgoszczy wpływa:
o Wydajność źródeł emisji zanieczyszczeń. Największą rolę mają tutaj zanieczyszczenia
emitowane lokalnie na niewielkiej wysokości. W przypadku zanieczyszczenia powietrza
jakim jest transport, wielkość emisji zależy przede wszystkim od liczby źródeł, to znaczy
od liczby pojazdów spalinowych oraz rodzaju i wielkości zastosowanych silników.
Wielkość emisji z pojedynczego pojazdu zależy przede wszystkim od ilości i rodzaju
spalanego przez niego paliwa oraz zastosowanych rozwiązań technicznych, takich jak
katalizatory czy filtry m.in. DPF. Emisję zanieczyszczeń przez pojazdy spalinowe
kategoryzuje się normami EURO. Od 2014 roku obowiązuje norma EURO 6
(Rozporządzenie Komisji (UE) nr 459/2012) dla lekkich pojazdów pasażerskich
i użytkowych. Dopuszczalna wartość emisji tlenków azotu wynosi 400 mg/kWh, a więc
o 80% mniej niż w normie EURO 5, natomiast limity emisji cząstek stałych zostały
zmniejszone o 66% i wynoszą 10 mg/kWh. Norma dotycząca liczby cząstek stałych
obowiązuje od 2013 roku z normą EURO 5b dla silników wysokoprężnych, a od 2015 r.
z wartością EURO 6 dla silników benzynowych.

Niniejsze opracowanie powstało dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

str. 38

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku

Rysunek 3. Schemat zależności między niską temperaturą a zanieczyszczeniem powietrza

Z programu ochrony powietrza dla Aglomeracji Bydgoskiej przyjętego uchwałą nr
XXIII/339/20 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. wynika,
że procentowy udział w emisji całkowitej pyłu PM10 w 2018 roku wynosił:
o 60% emisja komunalna (spalanie paliw stałych w domowych paleniskach),
o 22% emisja komunikacyjna,
o 17% emisja przemysłowa,
o 1% emisja pozostała-niezorganizowana.

Rysunek 4. Struktura emisji PM10 w podziale na sektory
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ

Źródła emisji w 2018 roku zlokalizowane na terenie Bydgoszczy przedstawione zostały w
formie graficznej na poniższych mapach.
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Rysunek 5. Emisja pyłu PM10 z transportu drogowego
Źródło: Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla
strefy Aglomeracja Bydgoska.
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Rysunek 6. Emisja benzo(a)pirenu z transportu drogowego
Źródło: Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla
strefy Aglomeracja Bydgoska
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Rysunek 7. Emisja pyłu PM2,5 z transportu drogowego
Źródło: Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla
strefy Aglomeracja Bydgoska
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3.3.

Obecny stan jakości powietrza

Stan jakości powietrza w Bydgoszczy jest monitorowany przez Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska. Przeprowadza on (we współpracy z Regionalnymi Wydziałami
Monitoringu Środowiska) ocenę poziomów substancji w powietrzu w danych strefach,
a następnie dokonuje klasyfikacji stref dla każdej substancji odrębnie według określonych
kryteriów zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U.
2020, poz. 1219). Wyniki oceny jakości powietrza dla każdego z województw są niezwłocznie
przekazywane zarządowi województwa.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje zbiorczej oceny jakości powietrza w skali
kraju. Obowiązek wykonywania rocznej oceny jakości powietrza w strefach wynika
z przepisów prawa Unii Europejskiej przeniesionych do prawa krajowego. Podstawowe
krajowe akty prawne określające zasady, obowiązki oraz kryteria w zakresie prowadzenia
oceny jakości powietrza w Polsce to:
o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. 2020,
poz. 1219);
o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. „w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu” (Dz. U. 2012, poz. 1031);
o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. „w sprawie dokonywania
oceny poziomów substancji w powietrzu” (Dz. U. 2018, poz. 1119);
o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. „w sprawie stref,
w których dokonuje się oceny jakości powietrza” (Dz. U. 2012, poz. 914).
Z dokonywaniem oceny powiązane są również inne przepisy prawa krajowego:
o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. „w sprawie sposobu
obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu
stężenia ekspozycji (dla pyłu PM2,5)” (Dz. U. 2012 r., poz. 1029);
o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. „w sprawie zakresu
i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza”
(Dz. U. 2018 r., poz. 1120);
o Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. „o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz
niektórych innych ustaw” (Dz. U. 2018 r., poz. 1479).
W odniesieniu do powyższych zapisów, w województwie kujawsko-pomorskim
wyznaczone zostały cztery strefy, dla których co roku przeprowadzana jest ocena jakości
powietrza. Strefy zaznaczono na rysunku poniżej.
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Rysunek 8. Podział województwa kujawsko-pomorskiego na strefy
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim, raport wojewódzki z 2019r.

Miasto Bydgoszcz określone zostało jako odrębna strefa pn. Aglomeracja Bydgoska.
Informacje na temat jakości powietrza pozyskiwane są za pomocą trzech stacji pomiarowych.
W 2018 roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Regionalny Wydział
Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził ocenę jakości powietrza. Strefa
Aglomeracja Bydgoska została zaliczona do odpowiednich klas jakości powietrza z podziałem
na wszystkie substancje podlegające ocenie. Poszczególne klasy powietrza to:
o Klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały poziomów
dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celu długoterminowego;
o Klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na jej terenie przekraczały poziomy
dopuszczalne lub docelowe;
o Klasa C1 – jeżeli stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 na jej terenie przekraczały poziom
dopuszczalny, który obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku.
Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz
benzo(a)pirenu dla strefy Aglomeracja Bydgoska przyjęty Uchwałą XXIII/339/20 z dnia
22 czerwca 2020 roku Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego zakwalifikował stan
powietrza w strefie bydgoskiej do klasy C, ze względu na przekroczenie poziomów
dopuszczalnych lub docelowych pyłów zawieszonych: PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu. W
dokumencie tym podano dane wynikowe za lata 2013-2018.
W poniższej tabeli przedstawiono klasyfikację strefy Aglomeracja Bydgoska zgodnie z
ocenami jakości powietrza na lata 2013-2018.
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Tabela 3. Klasyfikacja strefy Aglomeracja Bydgoska
Substancja

Klasa Strefy

SO2

A

NO2

A

CO

A

C6H6

A

OZON (O3)

A

PM10

C

PM2,5

C

Pb w PM10

A

As w PM10

A

Cd w PM10

A

Ni w PM10

A

benzo(a)piren

C

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10,
PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy Aglomeracja Bydgoska”.

Poziomy poszczególnych substancji w powietrzu przedstawione zostały poniżej. Znajdują
się w niej poziomy dopuszczalne, docelowe, informowania społeczeństwa, alarmowe i celu
długoterminowego dla substancji objętych Programem ochrony powietrza.
Tabela 4. Dopuszczalne poziomy stężenia poszczególnych substancji w powietrzu
Poziom

Okres uśredniania
wyników
Stężenie średnioroczne
Stężenie średnioroczne

Poziomy dopuszczalne
ze względu na ochronę
zdrowia

(od 01.01.2020 r.)
Stężenie dobowe (24
godz.)

Jednostka
[µg/m3]

PM10

PM2,5

40

25

[µg/m3]

B(a)P

20

[µg/m3]

50

dni

35

[µg/m3]

200

[µg/m3]

100

[µg/m3]

300

[µg/m3]

150

Dopuszczalna liczba dni
z przekroczeniem
poziomu dobowego

Poziom informowania
społeczeństwa

Stężenie 24 h
Stężenie 24 h (od
01.01.2020 r.)
Stężenie 24 h

Poziom alarmowy

Stężenie 24 h (od
01.01.2020 r.)

Poziom docelowy ze
względu na ochronę

Stężenie średnioroczne

[ng/m3]

Średnia z trzech lat

[µg/m3]

1

zdrowia
Pułap stężenia
ekspozycji

20

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10,
PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy Aglomeracja Bydgoska”.
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Przekroczenia zawartości w powietrzu pyłu PM10
W 2019 roku, podobnie jak w latach poprzednich, na terenie strefy odnotowano
przekroczenia dozwolonej liczby dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM10 określonego dla stężeń 24-godzinnych.
Tabela 5. Liczba dni z przekroczeniem dopuszczalnego stężenia 24-godz
Liczba dni z przekroczeniem dopuszczalnego
Kod stacji

KpBydPlPozna
KpBydWarszaw
KpBydPlPozna
KpBydWarszaw

Adres stacji
Bydgoszcz, Plac
Poznański
Bydgoszcz, ul.
Warszawska
Bydgoszcz, Pl.
Poznański
Bydgoszcz, ul.
Warszawska

stężenia 24-godz. dla PM10

m/a*
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

a

78

104

73

60

54

85

48

a

38

74

51

39

59

81

36

m

-

-

73

65

55

m

-

-

-

-

-

81

36

*m-manualna, a- automatyczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10,
PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy Aglomeracja Bydgoska”.

Łatwo zauważyć, że przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10
występowały już w 2013 roku i trwają nadal. Największa liczba dni z przekroczeniem wystąpiła
w roku 2014. Natomiast rok 2018 klasyfikuje się zaraz po nim, kiedy dopuszczalna liczba dni
z przekroczeniami wynosiła 81 – 85 według wskazań w stacjach pomiarowych. W 2019 roku
notujemy istotną poprawę, ponieważ liczba dni z przekroczeniami wynosiła jedynie 36 – 48.
Przekroczenia zawartości w powietrzu pyłu PM2,5
Pył PM2,5 to aerozol zawieszony, o średnicy cząsteczek o wiele mniejszej niż cząsteczki
pyłu PM10, a przez to łatwiej przedostający się poprzez układ oddechowy do krwioobiegu. Pył
ten został uznany przez WHO za najbardziej szkodliwy dla zdrowia, ze względu na ułatwioną
absorpcję oraz negatywny wpływ na przebieg chorób układu krążenia i układu oddechowego.
Ze względu na negatywny wpływ pyłu PM2,5 na zdrowie wprowadzono dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości
powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Za pomocą tejże dyrektywy ustalono dodatkowe
normy jakości powietrza dla obszarów tła miejskiego w miastach powyżej 100 000
mieszkańców i aglomeracjach. Zgodnie z zapisami art. 86a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska, GIOŚ oblicza wartość wskaźnika średniego narażenia
na pył PM2,5 dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 000 i aglomeracji.
Przeprowadzona ocena zawartości pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu dokonana
została w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego dla dwóch faz. Poziom dopuszczalny fazy I
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wynosi 25 µg/m3, natomiast fazy II - 20 µg/m3, który musi zostać osiągnięty do 2020 roku. Do
oceny poziomów dopuszczalnych w strefie Aglomeracja Bydgoska wykorzystano dane
pomiarowe z poszczególnych stacji badawczych za lata 2013-2019. Wyniki przedstawione w
poniższej tabeli ukazują przekroczenia stężenia średniorocznego pyłu PM2,5 w latach 2013 2019. Za 2019 rok pomiary w Stacji znajdującej się przy ulicy Warszawskiej 10 nie spełniały
wymagań (brak wyniku), natomiast Stacja przy Placu Poznańskim wskazała 21,7 µg/m3.
Tabela 6. Stężenie średnioroczne pyłu PM2,5 w Bydgoszczy w latach 2013 - 2019
Kod stacji

Adres stacji

m/a*

KpBydPlPozna

Bydgoszcz, Pl. Poznański

KpBydBerling
KpBydWarszaw

Bydgoszcz, ul. gen. Augusta
Emila Fieldorfa „Nila” 13
Bydgoszcz, ul. Warszawska
10

Stężenie średnioroczne 24-godz. dla PM 2,5
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

a

-

24,2

22,1

22,9

22,2

27,7

21,7

m

18,3

19,3

15,8

14,8

15,8

18,7

14,6

a

23,4

24,6

23,1

22,8

26,8

27,8

**

* m-manualna, a- automatyczna
**pomiary w 2019 roku nie spełniały wymagań zawartych w Tabeli 1 załącznika nr 1 Rozporządzenia ministra
Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U.
2018 poz. 1119)
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10,
PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy Aglomeracja Bydgoska”.

Przekroczenia zawartości w powietrzu benzo(a)pirenu
Benzo(a)piren to związek, wydzielający się głównie podczas spalania węgla, drewna
i śmieci. Łatwo zatem zauważyć, że największym źródłem zanieczyszczenia są piece i kotły
węglowe, szczególnie te, używane niezgodnie z przeznaczeniem. To właśnie ta substancja
odpowiada za „mgłę” (smog), zauważalną w zimne bezwietrzne dni. Benzo(a)piren jest
rakotwórczy, wpływa szczególnie silnie na kobiety w ciąży i ich nienarodzone dzieci.
W 2018 roku na stanowisku pomiarowym w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej średnie
stężenie benzo(a)pirenu wynosiło 4,4 ng/m3. Wartość ta czterokrotnie przekracza poziom
docelowy tego zanieczyszczenia wynoszący 1 ng/m3. Na poniższym wykresie przedstawiono
wyniki pomiarów prowadzone od 2013 roku w Bydgoszczy. Pomiary prowadzone są przy Placu
Poznańskim oraz przy ulicy Warszawskiej. Dane z lat 2013 – 2017 pochodzą ze stacji
pomiarowej Plac Poznański, natomiast dla 2018 roku ze stacji pomiarowej ul. Warszawska 10.
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Stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu
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Rysunek 9. Stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu w latach 2013 - 2018
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10,
PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy Aglomeracja Bydgoska”.

Emisja liniowa z pojazdów
Zanieczyszczenie liniowe emitowane przez samochody w 2019 roku w Bydgoszczy
przedstawione zostało w poniższej tabeli. Wartość ta odnosi się do samochodów osobowych,
dostawczych i ciężarowych zarejestrowanych w Bydgoszczy na dzień 31.12.2019 r.
Tabela 7. Emisja liniowa samochodów na dzień 31.12.2019 r.
Samochody osobowe
CO
HC
NMHC
NOx
1 963,27
155,94
172,19
Samochody dostawcze
CO
HC
NMHC
NOx
2 119,08
86,83
44,67
628,03
Samochody ciężarowe
CO
HC
NMHC
NOx
123,58
35,18
238,92
Suma
4 205,93
122,01
200,61
1 039,14
Źródło: Opracowanie własne

HC+NOx
234,34

PM
20,24

HC+NOx
483,90

PM
40,44

HC+NOx
-

PM
5,02

718,24

65,70

Podsumowanie zebranych danych
Obecny stan powietrza w Bydgoszczy określony został na podstawie danych
zarejestrowanych przez poszczególne stacje pomiarowe w 2019 roku. W poniższej tabeli
przedstawiono uśrednione dane z całego roku z podziałem na miesiące. Wynika z nich,
że emisja poszczególnych szkodliwych substancji na terenie miasta nie jest stała w funkcji
czasu. Tym samym, istotne są widoczne sezonowe wahania w odnotowywanych średnich
wartościach w poszczególnych miesiącach. Najwyższe wartości notowane są w sezonie
zimowym, a najniższe w sezonie letnim.
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Celem zwiększenia możliwości monitoringu oraz możliwości szerszej analizy danych
o dotyczących emisji szkodliwych substancji należy zwiększyć ilość czujników jakości powietrza
w mieście.
Tabela 8. Średnie wartości poziomu zanieczyszczeń w poszczególnych miesiącach (rok 2019)
Miesiąc

CO

NO2

PM2,5

PM10

SO2

Styczeń

15,56

23,85

17,76

39,40

4,30

Luty

18,88

27,08

18,51

43,65

5,28

Marzec

11,78

21,65

9,83

28,50

2,53

Kwiecień

10,57

25,79

11,82

38,85

2,85

Maj

8,90

22,20

8,54

21,67

1,24

Czerwiec

8,33

18,76

10,93

27,96

1,35

Lipiec

6,90

14,84

7,06

18,71

1,21

Sierpień

12,40

23,55

10,57

24,46

1,62

Wrzesień

13,63

20,89

8,62

23,52

1,35

Październik

23,44

26,43

13,51

37,19

2,30

Listopad

20,13

22,90

15,73

36,53

3,56

Grudzień

21,85

24,68

14,51

32,85

3,28

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ
Legenda:
Kolor czerwony - przekroczenia dopuszczalnych norm
Kolor żółty - wartości graniczne
Kolor zielony - poziom substancji w normie

Wnioski z analizy:
o przekroczenia dotyczą pyłów zawieszonych: PM10 i PM2,5,
o przekroczenia występują zasadniczo w sezonie zimowym – grzewczym,
o przekroczenia kształtują się w pobliżu poziomów granicznych,
o jedynie poziom PM10 w lutym jest powyżej dopuszczalnej normy.

3.4.

Monitoring jakości powietrza

W województwie kujawsko-pomorskim pomiary zanieczyszczeń powietrza realizowane
są głównie przez:
o Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
o Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Obie instytucje prowadzą monitoring powietrza w oparciu o ustawę z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Ustawa ta obliguje do prowadzenia
monitoringu jakości powietrza w aglomeracjach oraz w strefach, w których na podstawie
oceny wstępnej stwierdzono przekroczenie norm stężeń poszczególnych substancji

Niniejsze opracowanie powstało dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

str. 49

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku

szkodliwych. Na terenie Bydgoszczy znajdują się trzy stacje pomiarowe, z czego jedna
prowadzi pomiary jedynie pyłu zawieszonego. Są to stacje:
Tabela 9. Szczegółowe informacje o stacjach pomiarowych w strefie Aglomeracja Bydgoska
Nr

Kod

Adres w Bydgoszczy

Zakres

PL0252A

Plac Poznański

benzen, tlenek węgla, etylobenzen, m-ksylen,
dwutlenek azotu, tlenki azotu, o-ksylen, pył
zawieszony PM10,pył zawieszony PM2,5, toulen

PL0491A

ul. gen. Augusta Emila
Fieldorfa „Nila” 13

pył zawieszony PM2,5

krajowy

międzynarodowy

1.

KpBydPlPozna

2.

KpBydBerling

3.

arsen w PM10, benzo(a)piren w PM10,
kadm w PM10, tlenek węgla, nikiel w PM10,
KpBydWarszaw
PL0064A
ul. Warszawska 10
dwutlenek azotu, tlenki azotu, ozon, ołów w
PM10, pył zawieszony PM10, pył zawieszony
PM2,5,dwutlenek siarki
Źródło: GIOŚ http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/info/158

W przypadku systemu monitorowania jakości powietrza istotne jest również rozpoznanie
problemu, a więc źródeł, które w największym stopniu wpływają na jakość powietrza
w Bydgoszczy. W obrębie miasta zamontowano dodatkowe czujniki, monitorujące zawartość
pyłów zawieszonych w powietrzu. Pozwalają one na bieżąco, online sprawdzać stan jakości
powietrza w konkretnej lokalizacji. Dodatkowe czujniki powietrza znajdują się w Bydgoszczy w
poniższych lokalizacjach:
o ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
o Plac Kościeleckich,
o ul. Łowicka,
o ul. Mazurska,
o ul. Grudziądzka 10 – Budynek Urzędu Miasta,
o ul. Pijarów – Zespół Szkół nr 8,
o ul. Wyzwolenia – Szkoła Podstawowa nr 4,
o ul. Stawowa – Zespół Szkół nr 12,
o ul. Sardynkowa – Szkoła Podstawowa nr 64,
o ul. Swarzewska – Zespół Szkół Medycznych im. dr E. Warmińskiego.
Czujniki pomiaru pyłu PM10 zainstalowane na szkołach zostały zakupione w ramach
pilotażowego programu międzynarodowego projektu Interreg Central Europe CitiEnGov:
Miasta dla dobrego zarządzania energią, realizowanego poprzez Zespół ds. Zarządzania
Energią. Oprócz głównych pomiarów pyłu o ziarnistości 2,5 oraz 10 mikrometrów, urządzenia
pozwalają m.in. na pomiar temperatury, ciśnienia oraz wilgotności. Pilotażowo w Bydgoszczy
wykonane zostały również badania powietrza i natężenia ruchu w ramach projektu Polskiego
Klubu ekologicznego- Raport „Droga do szkoły a jakość powietrza”
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4.

Hałas komunikacyjny

Podstawy prawne ochrony środowiska przed hałasem
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r., poz. 1219)
oraz Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. U. WE 189 z dnia 18 lipca
2002 r.) zobowiązała władze polskich miast do oceny stanu akustycznego środowiska
i obserwacji jego zmian, przez sporządzanie, co 5 lat, map akustycznych. Mapowaniu
podlegają aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 100 000.
W dniu 20 czerwca 2018 r. Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
zaktualizowanego „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy”.
Mapa akustyczna miasta Bydgoszczy
Mapa akustyczna to mapa hałasu emitowanego do środowiska przez różne grupy źródeł,
dająca możliwość całościowej oceny stopnia zagrożenia hałasem na terenie miasta, możliwość
stwierdzenia przyczyn tego stanu oraz możliwość realizacji ogólnych prognoz zmian hałasu. W
ramach opracowania sporządzono mapy szczegółowe hałasu: komunikacyjnego (drogowego i
tramwajowego), kolejowego, lotniczego, przemysłowego.
Podstawowym celem mapy akustycznej jest:
o identyfikacja istniejącej sytuacji akustycznej na badanym obszarze,
o wyznaczenie rejonów, na których wystąpiło przekroczenie wartości dopuszczalnych
hałasu w środowisku (tzw. rejonów konfliktów),
o oszacowanie

liczby

mieszkańców

narażonych

na

ponadnormatywny

hałas

w poszczególnych obszarach miasta.
Mapa akustyczna jest zbiorem informacji opisowych i graficznych. W jej skład wchodzi
zestaw map, obrazujących długookresowe średnie poziomy dźwięku dla pory dzienno –
wieczorowo – nocnej (wskaźnik LDWN) oraz nocnej (wskaźnik LN). Każdy z tych wskaźników
został w Bydgoszczy określony dla pięciu rodzajów źródeł hałasu: drogowego, kolejowego,
przemysłowego, tramwajowego oraz lotniczego.
W ramach mapy akustycznej dostępny jest również system stałego, automatycznego
monitoringu hałasu, który działa w Bydgoszczy nieprzerwanie od 2012 r. Wyniki monitoringu
wykorzystywane są m.in. do opracowywania kolejnych map akustycznych, a jednocześnie
wskazują trendy zmian poziomu hałasu w wyznaczonych punktach.
Mapy hałasu sporządzone podczas opracowywania mapy akustycznej wg stanu na 2016
rok oraz wyniki monitoringu hałasu drogowego dostępne są pod adresem:
http://mapy.bydgoszcz.pl/VisMap/apps/Bydgoszcz/public/index.html.
Dzięki temu każdy mieszkaniec może uzyskać informację o tym czy mieszka w obszarze
narażonym na przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Na rysunku poniżej
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przestawiono rozmieszczenie czujników pomiarowych mierzących wartość hałasu w 10
punktach miasta.

Rysunek 10. Czujniki pomiaru hałasu w mieście Bydgoszczy
Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy

Lista czujników:
Tabela 10. Umiejscowienie czujników hałasu na terenie Bydgoszczy
Numer

Położenie – nazwa ulicy i nr

Numer

Położenie – nazwa ulicy i nr

1

ul. Wojska Polskiego 2

7

ul. Grunwaldzka 161

2

ul. Szubińska 55

8

ul. Wyzwolenia 31

4

Aleja Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 37

9

ul. Toruńska 17

5

ul. Nakielska 56

10

ul. Fordońska 20

6

ul. Jagiellońska 60

11

ul. Chodkiewicza 75

Źródło: www.mapy.bydgoszcz.pl
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Na potrzeby mapy akustycznej powstała także przedstawiona mapa wrażliwości hałasowej
obszarów miasta (rys. 11). Celem tej mapy jest wskazanie określonych wartości
dopuszczalnych poziomów hałasu dla obszarów na terenie miasta Bydgoszczy w zależności
od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji, z odniesieniem do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku ich braku, na podstawie faktycznego
zagospodarowania i wykorzystywania terenów. Tereny chronione w Bydgoszczy zajmują
prawie 1/4 powierzchni całego miasta.
Tabela 11. Rodzaje i wielkość terenów chronionych na terenie Bydgoszczy
Wielkość (km2)

Lp.

Rodzaj obszaru

1.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

4,00

2.

Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

1,25

3.

Tereny szpitali w miastach

0,60

4.

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

5,34

5.

Tereny zabudowy ogrodowej

0,15

6.

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

10,30

7.

Tereny mieszkaniowo-usługowe

13,72

8.

Tereny w strefie śródmiejskiej

3,23
Razem

38,59

Źródło: Opracowanie: Mapa akustyczna miasta Bydgoszczy, Sectec Adam Naguszewski, 2017

Na podstawie wykonanej mapy akustycznej Bydgoszczy zidentyfikowano źródła, które
powodują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach
chronionych.
Tereny zagrożone hałasem drogowym w Bydgoszczy położone są wzdłuż głównych ciągów
komunikacyjnych:
o drogi krajowej Nr 5 (E 261): Alei Stefana Kard. Wyszyńskiego, Alei Jana Pawła II;
o drogi krajowej Nr 25: ul. Grunwaldzkiej, ul. Nad Torem, ul. Grudziądzkiej,
ul. Poznańskiej, ul. Wały Jagiellońskie;
o drogi krajowej Nr 80: ul. Fordońskiej, ul. Kamiennej;
o drogi wojewódzkiej Nr 223: ul. Szubińskiej;
o pozostałych dróg w mieście np.: ul. Nakielskiej, ul. Inowrocławskiej, ul. Żwirki i Wigury,
ul. Glinki, ul. Ugory, ul. Królowej Jadwigi i ul. Bydgoskiej.
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Na poziom hałasu w otoczeniu ww. tras komunikacyjnych ma wpływ:
o liczba pojazdów przejeżdżających w jednostce czasu (w tym ruch wewnętrzny
i tranzytowy),
o rodzaj samochodów i ich stan techniczny (nowsze samochody generują mniej hałasu),
o rodzaj, jakość i stan nawierzchni dróg,
o zmienność ruchu wymuszona przez jego określoną organizację (np. obowiązujące
ograniczenia prędkości),
o rzeczywista prędkość potoku ruchu.
Analiza ta jest zgodna rysunkiem nr 12, gdzie przedstawiono mapę obrazującą wartości
hałasu drogowego na terenie miasta Bydgoszczy – długookresowy średni poziom dźwięku
LDWN.
Zakres naruszeń hałasu drogowego, które powoduje przekroczenia długookresowego
średniego poziomu dźwięku LDWN do 15 dB na terenie chronionym w Bydgoszczy obejmuje
tylko kilka ulic. W pozostałych kilkudziesięciu punktach przekroczeń wartość ta oscyluje
w zakresie od 5 do 10 dB (czyli w granicach normy). Zagadnienie to przedstawiano w tabeli
poniżej.
Tabela 12. Miejsca przekraczania długookresowego średniego poziomu dźwięku L DWN do 15 dB
Lp.

Ulica

Wartość przekroczenia LDWN (dB)

1.

Fordońska

do 15

2.

Grunwaldzka

do 15

3.

Aleja Kardynała Wyszyńskiego

do 15

4.

Nakielska

do 15

5.

Bydgoska

do 15

6.

Pod Skarpą

do 15

Źródło: Opracowanie: Mapa akustyczna miasta Bydgoszczy, Sectec Adam Naguszewski, 2017

Tereny zagrożone hałasem szynowym w Bydgoszczy zlokalizowane są na niewielkich
odcinkach wzdłuż torowisk kolejowych. Na przekroczenia hałasu szynowego wpływa
m.in. rodzaj taboru, konstrukcja i stopień zużycia szyn, rodzaj podłoża i konstrukcja
podkładów, parametry ruchu (szczególnie prędkość) oraz długość składów. Wyniki mapy
akustycznej wskazują, że w Bydgoszczy nie ma terenów zagrożonych hałasem tramwajowym.
Podobna sytuacja występuje w przypadku hałasu kolejowego, gdzie wartości nie
przekraczają 5 dB.
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Ograniczenie hałasu komunikacyjnego
Zaproponowano kilka działań, których realizacja wpłynie na ograniczenie hałasu
komunikacyjnego w Bydgoszczy:
o systematyczna wymiana taboru publicznego na nowoczesny, przyjazny dla środowiska
→ zmniejszenie hałasu szynowego oraz drogowego;
o wyeliminowanie ruchu tranzytowego z obszaru miasta (budowa obwodnicy miasta) →
zmniejszenie hałasu drogowego;
o ograniczenie liczby pojazdów w centrum miasta poprzez wdrażanie systemów
parkingów na jego obrzeżach → zmniejszenie hałasu drogowego;
o ograniczanie prędkości ruchu pojazdów na terenach chronionych akustycznie →
zmniejszenie hałasu drogowego;
o tworzenie stref z zakazem lub ograniczeniem ruchu pojazdów osobowych i/lub
ciężarowych w centrum miasta → zmniejszenie hałasu drogowego;
o wdrażanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w
obszarze miasta (wydzielone pasy ruchu dla autobusów) → zmniejszenie hałasu
szynowego oraz drogowego;
o rozwój alternatywnych form komunikacji w mieście ze szczególnym uwzględnieniem
komunikacji rowerowej i jednośladowej opartej na zasilaniu elektrycznym (skutery,
hulajnogi) → zmniejszenie hałasu drogowego.
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Rysunek 11. Mapa wrażliwości hałasowej obszarów miasta Bydgoszczy
Źródło: www.mapy.bydgoszcz.pl
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Rysunek 12. Mapa obrazująca hałas drogowy na terenie miasta Bydgoszczy – długookresowy średni poziom dźwięku LDWN
Źródło:www.mapy.bydgoszcz.pl
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STAN OBECNY SYSTEMU
KOMUNIKACYJNEGO
W BYDGOSZCZY
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5.

Stan obecny systemu komunikacyjnego w Bydgoszczy
5.1.

Transport drogowy

System transportowy w Bydgoszczy obejmuje znaczny obszar i charakteryzuje się
różnorodnością pojazdów, których rodzaj ma znaczący wpływ na jakość powietrza.
Najistotniejsze elementy transportu, wpływające na jakość powietrza w mieście to: przewozy
towarów, publiczny transport zbiorowy, a przede wszystkim indywidualne samochody
osobowe. Rosnące znaczenie ma także ruch rowerowy oraz ruch innych pojazdów
jednośladowych.

system
przewozów
towarów

ruch
rowerowy

Jakość
powietrza w
Bydgoszczy

indywidualne
samochody osobowe

publiczny
transport
zbiorowy

Rysunek 13. Wpływ transportu na jakość powietrza w Bydgoszczy
Źródło: Opracowanie własne

5.1.1.

Pojazdy zarejestrowane w Bydgoszczy

Miasto Bydgoszcz nie ma wpływu na rodzaj użytkowanych samochodów osobowych.
Oznacza to, że wybór rodzaju użytkowanego pojazdu zależy jedynie od zasobności portfela
i stylu życia mieszkańca. Miasto jako jednostka może jedynie zachęcać do korzystania z opcji
bardziej przyjaznych środowisku, na przykład poprzez promowanie pojazdów elektrycznych
i hybrydowych, czyli takich, które wyposażone są zarówno w silnik spalinowy, jak i elektryczny.
Poniżej dokonano analizy liczebności pojazdów, którymi poruszają się bydgoszczanie
według rodzaju napędu. W zestawieniach uwzględniono wszystkie pojazdy zarejestrowane
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w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy na dzień 31 grudnia 2019
roku.
Pojazdy o napędzie spalinowym
Poprzez napęd spalinowy rozumiemy taki rodzaj napędu, w którym energia wytwarzana
jest w procesie spalania paliwa. Jest to jeden z najpopularniejszych typów napędów,
stosowany w pojazdach na całym świecie ze względu na ogólnodostępność paliwa.
W poniższej tabeli zestawiono pojazdy o napędzie spalinowym zarejestrowane
w Bydgoszczy.
Tabela 13. Zestawienie pojazdów o napędzie spalinowym zarejestrowanych w Bydgoszczy (stan na dzień
31.12.2019 r.)
Paliwo

Rodzaj pojazdu

Łączna liczba pojazdów

Benzyna

Olej napędowy

Samochody osobowe

132 559

52 944

185 503

Samochody ciężarowe

6 894

19 281

26 265

Autobusy

54

1 079

1 133

Ciągniki samochodowe

12

2 102

2 114

Samochody specjalne

250

1 292

1 542

Motocykle

12 216

0

12 216

Motorowery

6 307

0

6 307

Razem

158 382

76 698

235 080

Struktura w %

67,37

32,63

100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Bydgoszczy

Pojazdy na gaz lub biopaliwa
W tej kategorii umieszczono pojazdy zasilane LPG, CNG, LNG oraz paliwami typu biodiesel.
LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) jest jednym z najbardziej popularnych paliw, stosowanych
nie tylko w pojazdach, ale również w urządzeniach grzewczych czy jako nośnik w aerozolach.
Popularność LPG jako paliwa samochodowego wzrosła w Polsce na przestrzeni lat, głównie ze
względu na cenę gazu, która jest o wiele niższa niż cena benzyny. Odpowiadając na potrzeby
kierowców, producenci samochodów osobowych np. Opel, Skoda zaczęli montować
fabrycznie instalacje LPG w swoich pojazdach. Wielu kierowców decyduje się jednak na zakup
używanego modelu i samodzielny montaż instalacji w celu zmniejszenia kosztów użytkowania.
CNG (ang. Compressed Natural Gas), czyli sprzężony gaz ziemny to paliwo, które
charakteryzuje się niższą emisją zanieczyszczeń oraz zapewnia cichszą pracę silnika. Nie jest
tak popularne jak LPG ze względu na małą dostępność stacji ładowania. Pojazdy zasilane CNG
spotykane są głównie w USA i Ameryce Południowej.
LNG (ang. Liquefied Natural Gas) to ciekły gaz ziemny, stosowany głównie
w samochodach ciężarowych i autobusach takich jak Solbus Solcity 12, przewożący pasażerów
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w Warszawie. W Bydgoszczy liczba pojazdów napędzanych ciekłym gazem ziemnym jest
bardzo niewielka pomimo faktu, że są one uważane za bardziej ekologiczne i ekonomiczne
od pojazdów z silnikiem spalinowym.
Biodiesel, czyli przetworzony chemicznie olej roślinny, to paliwo organiczne, nie
wykorzystujące zasobów naturalnych planety takich jak gaz, węgiel czy ropa. Spalanie
biopaliwa powoduje niższą emisję CO2 niż przy paliwach tradycyjnych, jednak zwiększona
emisja tlenków azotu może stanowić kontrargument w debacie o aspekcie ekologicznym.
Produkcję biopaliw w Polsce reguluje Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych z dnia
25 sierpnia 2006 r.(Dz. U. 2020 r., poz. 1233).
W poniższej tabeli przedstawiono pojazdy napędzane gazem i biopaliwami zarejestrowane
w Bydgoszczy.
Tabela 14. Zestawienie pojazdów napędzanych gazem i biopaliwami zarejestrowanych w Bydgoszczy (stan
na 31.12.2019 r.)
Rodzaj pojazdu

Rodzaj gazu

Łącznie pojazdów

LPG

CNG

LNG

Biodiesel

Samochody osobowe

25 992

21

2

1

26 016

Samochody ciężarowe

1 378

10

0

2

1 390

Autobusy

1

0

1

0

2

Ciągniki samochodowe

9

1

2

0

12

Samochody specjalne

28

1

0

0

29

Motocykle

0

0

0

0

0

Motorowery

0

0

0

0

0

Razem

27 408

33

5

3

27 449

Struktura w %

99,85

0,12

0,02

0,01

100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Bydgoszczy

Pojazdy o napędzie elektrycznym
Pojazdy z napędem elektrycznym to pojazdy, w których zamontowano silnik elektryczny,
zamieniający energię elektryczną na energię mechaniczną. Trwa ogólnopolska debata nad
zastosowaniem i użytecznością pojazdów w pełni elektrycznych. Zwolennicy wymieniają takie
cechy pojazdów jak niski koszt eksploatacji, niewielki wpływ na środowisko oraz redukcję
hałasu wytwarzanego przez silnik (w porównaniu do silnika konwencjonalnego). Przeciwnicy
zauważają jednak, że ceny takich samochodów są wciąż wysokie, a osiągi pojazdów są o wiele
niższe niż osiągi pojazdów spalinowych. W poniższej tabeli przedstawiono pojazdy o napędzie
elektrycznym zarejestrowane w Bydgoszczy.
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Tabela 15. Zestawienie pojazdów o napędzie elektrycznym zarejestrowanych w Bydgoszczy (stan na
31.12.2019 r.)
Rodzaj pojazdu

Liczba pojazdów zasilanych energią elektryczną

Samochody osobowe

30

Samochody ciężarowe

3

Autobusy

0

Ciągniki samochodowe

0

Samochody specjalne

0

Motocykle

4

Motorowery

13

Razem

50

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Bydgoszczy

Pojazdy o innych rodzajach napędu
Poprzez

napęd

hybrydowy

rozumie

się

połączenie

silnika

spalinowego

i elektrycznego w jednym pojeździe. Oba silniki mogą pracować jednocześnie lub na zmianę,
w zależności od potrzeb. Pojazdy zasilane mieszanką to samochody, które wykorzystują
energię pozyskaną z dwóch rodzajów paliwa.
W poniższej tabeli przedstawiono pojazdy o napędzie hybrydowym oraz zasilane
mieszanką zarejestrowane w Bydgoszczy.
Tabela 16. Zestawienie pojazdów o napędzie hybrydowym oraz zasilane mieszanką zarejestrowanych w
Bydgoszczy (stan na 31.12.2019 r.)
Rodzaj pojazdu

Sposób zasilania

Łączna liczba pojazdów

hybryda

mieszanka

Samochody osobowe

307

2

309

Samochody ciężarowe

1

0

1

Autobusy

0

0

0

Ciągniki samochodowe

0

0

0

Samochody specjalne

0

0

0

Motocykle

0

32

32

Motorowery

0

107

107

Razem

308

141

449

Struktura w %

68,60

31,40

100,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Bydgoszczy

W Bydgoszczy nie zarejestrowano dotychczas pojazdu elektrycznego zasilanego wodorem
(źródłem energii elektrycznej jest ogniwo paliwowe, do którego dostarczany jest wodór i tlen).
Tego typu pojazdy zaczynają pojawiać się na rynku samochodowym. Takie firmy jak Toyota,
Honda, Hyundai proponują pojazdy elektryczne zasilane wodorem H2, które mogą przejechać
500 – 700 km po jednym zatankowaniu do pełna.
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Parametry liczbowe i wiek pojazdów
W poniższej tabeli zestawiono liczbę pojazdów, zarejestrowanych w Bydgoszczy
z podziałem na rodzaj paliwa zastosowanego do napędu.

Samochody
132 559 52 944
25 992 21 2
1
30
307
osobowe
Samochody
6 894
19 281
1 378
10 0
2
3
1
ciężarowe
Autobusy
54
1 079
1
0 1
0
0
0
Ciągniki
12
2 102
9
1 2
0
0
0
samochodowe
Samochody
250
1 292
28
1 0
0
0
0
specjalne
Motocykle
12 216
0
0
0 0
0
4
0
Motorowery
6 307
0
0
0 0
0
13
0
Razem
158 292 76 698
27 408 33 5
3
50
308
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Bydgoszczy

Mieszany

Tryb łączony

Hybrydowy

Biodiesel

LNG

CNG

Paliwa gazowe

LPG

Diesel

Rodzaj pojazdu

Benzyna

Paliwa klasyczne

Elektryczny

Tabela 17. Wykaz zarejestrowanych pojazdów na dzień 31.12.2019 r.

Ogółem

2

211 858

0

27 569

0

1 135

0

2 126

0

1 571

32
107
141

12 252
6 427
262 937

Wskaźnik ilości samochodów osobowych na 1 000 mieszkańców na dzień 31.12.2019 r.
wynosił 619.
Jak widać, pojazdy hybrydowe bądź zasilane paliwami alternatywnymi stanowią znikomy
odsetek w stosunku do pojazdów konwencjonalnych. Samochody o napędzie hybrydowym
to 0,145% wszystkich samochodów; napędzane paliwami alternatywnymi 0,170%, natomiast
elektrycznych - jedynie 0,014%.
Procentowe zestawienie poszczególnych pojazdów według rodzaju stosowanego paliwa
(zasilania) przedstawione zostało na poniższych wykresach. Ze względu na znikomy odsetek
(0,1 – 0,05) pozycję „inne napędy” na wykresach pominięto.

Niniejsze opracowanie powstało dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

str. 64

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku
LPG; 12,30%

Diesel; 25,00%
Benzyna ; 62,60%

Rysunek 14. Podział samochodów osobowych w Bydgoszczy ze względu na rodzaj stosowanego paliwa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Bydgoszczy

LPG; 5,00%
Benzyna; 25,01%

Diesel; 69,94%

Rysunek 15. Podział samochodów ciężarowych w Bydgoszczy ze względu na rodzaj stosowanego paliwa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Bydgoszczy

W poniższej tabeli przedstawiono klasyfikację pojazdów według wieku:
Tabela 18. Struktura pojazdów według wieku i rodzaju napędu na dzień 31.12.2019 r.
Benzyna
Rodzaj pojazdu
Samochody
osobowe
Samochody
ciężarowe
Autobusy

poniżej 5
lat

6-10 lat

11-15
lat

16-20 lat

21-25 lat

26-30 lat

31 i więcej
lat

13 256

24 789

43 612

38 972

9 942

1 723

265

689

1 289

2 268

2 027

517

90

14

5

10

18

16

4

1

0

3 971

688

106

Olej napędowy
Samochody
osobowe

5 294

9 901

17 419

15 566
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Benzyna
Rodzaj pojazdu
Samochody
ciężarowe
Autobusy

poniżej 5
lat

6-10 lat

11-15
lat

16-20 lat

21-25 lat

26-30 lat

31 i więcej
lat

1 928

3 606

6 343

5 669

1 446

251

39

108

202

355

317

81

14

2

Gaz LPG
Samochody
osobowe
Samochody
ciężarowe

2 599

4 861

8 551

7 642

1 949

338

52

138

258

453

405

103

18

3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Bydgoszczy z 2019 roku i
ogólnodostępnych danych OC, AC

Na wykresie kołowym zaprezentowano strukturę pojazdów według wieku na dzień
31.12.2019 roku.

Struktura pojazdów wg wieku
1,3

0,2

7,5

10

18,7
29,4

32,9

poniżej 5

6 - 10

11 - 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

30 i więcej

Rysunek 16. Struktura pojazdów w Bydgoszczy wg wieku w % na dzień 31.12.2019 roku
Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Miasta Bydgoszczy z 2019 roku i ogólnodostępnych danych
OC, AC

Jak widać, dominująca grupa pojazdów (32,9%) to pojazdy w wieku 11 – 15 lat. Tym
samym, można założyć, że część osób przy zmianie samochodu może się zdecydować na
samochód elektryczny.
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Wskaźnik motoryzacji oraz wielkość zanieczyszczenia liniowego
Wskaźnik motoryzacji, to liczba aut przypadających na 1 000 mieszkańców. I tak na koniec
2019 r. wskaźnik motoryzacji w Bydgoszczy wyniósł:
o

pojazdy ogółem na 1 000 mieszkańców – 806,

o

samochody osobowe na 1 000 mieszkańców – 619.

Wskaźnik motoryzacji jest ściśle powiązany z wielkością zanieczyszczenia liniowego.
Zanieczyszczenie liniowe pochodzi bowiem ze spalania paliw, a więc z transportu
samochodowego.
W poniższej tabeli oszacowano roczną ilość emisji szkodliwych substancji do atmosfery
jako iloczyn liczby pojazdów i normy zanieczyszczenia (szczegółowy opis zawarto w załączniku
nr 4). Tabela pokazuje ile Mg danej substancji jest emitowane do atmosfery przez
poszczególne rodzaje pojazdów.
Tabela 19. Zanieczyszczenie liniowe powietrza w Bydgoszczy w Mg wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
Rodzaj pojazdu

CO

HC

NMHC

NOx

HC+NOx

PM

Samochody osobowe

1 963,27

-

155,94

172,19

234,34

20,24

Samochody dostawcze

2 119,08

89,83

44,67

628,03

483,90

40,44

Samochody ciężarowe

123,58

35,17

-

238,92

-

5,01

4 205,93

125,00

200,61

1 039,14

718,24

65,69

Suma

Źródło: Opracowanie własne na podstawie norm UE przypisanych do poszczególnych kategorii pojazdów
Legenda: CO – tlenek węgla, HC - węglowodór, NOx - tlenek azotu, PM – pył zawieszony,
NMHC – węglowodory niemetalowe

Należy te wyliczenia traktować jako wartości umowne, ponieważ w danym momencie
jedynie część pojazdów jest w ruchu. Z drugiej strony w tym samym czasie w ruchu ulicznym
uczestniczy pewna liczba pojazdów spoza Bydgoszczy.

5.1.2.

ITS jako element systemu komunikacyjnego usprawniającego

transport publiczny i prywatny
W styczniu 2013 roku w Regionalnym Centrum Innowacyjności Uniwersytetu
Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy została podpisana umowa na budowę
systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym „Inteligentne Systemy Transportowe
w Bydgoszczy” (ITS). Nadzór nad wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu sprawuje ZDMiKP.
Realizacja projektu prowadzi do: zmniejszenia czasu przejazdu, usprawnienia komunikacji
publicznej w zakresie zwiększenia liczby pasażerów, poprawy płynności, zwiększenia prędkości
przejazdów.
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Systemy ITS to szeroki zbiór różnych technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych,
automatycznych i pomiarowych), jak również technik zarządzania, stosowanych w transporcie
w celu zwiększania bezpieczeństwa uczestników ruchu, zwiększenia efektywności systemu
transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego. Wymienione systemy
pracują w oparciu o zbieranie danych o ruchu i transporcie, przetwarzaniu ich na różnego typu
informacje przydatne dla użytkowników lub zdefiniowane procesy automatyki.
Projekt ITS zrealizowany został w ramach Priorytetu VIII: Bezpieczeństwo transportu
i krajowej sieci transportowej, Działanie 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 85% środków na realizację
zadania pochodziło z Unii Europejskiej, a całkowity czas realizacji to zaledwie 2 lata. W tym
okresie zmodernizowano 45 istniejących sygnalizacji świetlnych i zamontowano 7 nowych,
zainstalowano ponad 90 kamer (w tym 40 kamer nadzoru CCTV oraz 56 kamer automatycznej
rejestracji cech pojazdu), a także uruchomiono Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem.
Poniższy schemat obrazuje cele programu implementacji ITS w przełożeniu na ochronę
środowiska.

zwiększenie
przepustowości
ulic z
zachowaniem
obecnego
poziomu
natężenia ruchu

zmniejszenie
ilości spalin
poprzez
redukcję
kongestii

redukcja kosztów
renowacji
nawierzchni zmniejszenie
śladu
węglowego

czyste powietrze
Rysunek 17. Cele ITS w nawiązaniu do ochrony zasobów środowiska
Źródło: Opracowanie własne
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Na system ITS, składają się:
o Podsystem sterowania ruchem z monitoringiem wizyjnym, którego zadaniem jest
wspomaganie planowania transportu publicznego poprzez pozyskiwanie bieżących
informacji w zakresie cech ruchu drogowego.
o Podsystem zarządzania transportem publicznym z priorytetem tramwajowym oraz
dynamiczną informacją przystankową zapewniający dynamiczną informację dla
podróżnych, zarządzanie flotą pojazdów, monitoring punktualności i bezpieczeństwa
ruchu pojazdów transportu publicznego oraz rozpowszechnienie możliwości zakupu
biletów w kioskach informacyjnych z funkcją biletomatu itp.
o Podsystem informacji parkingowej, czyli dynamiczna analiza przestrzeni parkingowej
i obiektów parkingowych w celu przekazywania informacji o zajętości miejsc oraz
kierowaniu pojazdów na inne parkingi i przestrzeń miejską, gdzie występują rezerwy,
jak również monitoring wykorzystania miejsc parkingowych.
o Podsystem naprowadzania pojazdów na drogi alternatywne - dostosowanie
programów sygnalizacji świetlnej do prognozowanych potoków ruchu drogowego
(analiza obszarów według ważności ciągów komunikacyjnych), kierowanie pojazdów
na trasy o mniejszym obciążeniu ruchem, zalecanie kierowcom tras alternatywnych.

- sygnalizacja
świetlna
- monitoring wizyjny
- centrum
sterowania ruchem

- 101 parkomatów
- 26 tablic informacji
parkingowych
- biuro Strefa Płatnego
Parkowania
- wyposażenie kontrolerów
w urządzenia kontrolne

podsystem
sterowania
ruchem z
monitoringiem
wizyjnym

podsystem
informacji
parkingowej

podsystem
zarządzania
transportem
publicznym z
dynamiczną
informacją
podsystem
naprowadzania
pojazdów na
drogi
alternatywne

- radiowe nadajniki w
tramwajach, zapewniające
priorytet
- tablice dynamicznej
informacji pasażerskiejautomatyczne sterowanie
rozjazdami
- info kioski

- 32 tablice zmiennej treści
- 20 pętli systemowych,
zbierających dane o ruchu
- 10 stacji meteorologii

Rysunek 18. Podsystemy ITS oraz realizacja ich zadań w trakcie implementacji projektu
Źródło: Opracowanie własne
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Wdrożenie systemu zwiększyło dostępność, poprawiło warunki i bezpieczeństwo ruchu
poprzez:
o Usprawnienie ruchu – skrócenie czasu przejazdu, rozumianego jako różnica pomiędzy
prognozowanym czasem przejazdu w wariancie bezinwestycyjnym, a prognozowanym
czasem przejazdu w wariancie inwestycyjnym.
o Usprawnienie komunikacji publicznej – poprzez skrócenie czasu podróży środkami
transportu zbiorowego.
Wprowadzony system ITS pozwolił poprawić komfort i sprawność podróży transportem
indywidualnym i publicznym dzięki optymalnemu wykorzystaniu sieci oraz naprowadzaniu na
ciągi alternatywne przepływu pojazdów z głównych ciągów transportowych. W efekcie czas
przejazdu komunikacją tramwajową skrócił się o ok. 8%, a średni czas przejazdu samochodem
osobowym przez Bydgoszcz skrócił się o ok. 6%. Wyniki te są zgodne z zakładanymi
wskaźnikami rezultatu.
Przykłady działania systemu ITS jako elementu Smart City przedstawione zostały na
poniższych rysunkach.

Rysunek 19. Tablica informacji parkingowej i parkomat
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Rysunek 20. Informacja pasażerska w Bydgoszczy

Do końca 2020 r. bydgoski system ITS będzie składał się z:
o 92 sygnalizacji świetlnych,
o 71 kamer ARCP,
o 75 kamer obrotowych CCTV.

5.1.3.

Strefa płatnego parkowania

Strefa płatnego parkowania to obszar, na którym parkowanie pojazdów samochodowych
objęte jest obowiązkiem ponoszenia opłat. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania
w Bydgoszczy determinowane jest głównie znacznym deficytem miejsc parkingowych oraz
chęcią zachowania prawidłowej rotacji pojazdów w szczególnie obleganych miejscach.
Obszar płatnego parkowania oznakowany jest przy wjazdach znakami D-44 „strefa
parkowania" z dodatkową informacją o właściwej podstrefie, a przy wyjazdach znakami D-45
„koniec strefy parkowania". Strefa płatnego parkowania w Bydgoszczy podzielona jest na
dwie podstrefy cenowe:
o Podstrefa A – oznakowana pionowym znakiem drogowym D-44 z umieszczoną
dodatkową informacją na czerwonym tle „Podstrefa A";
o Podstrefa B – oznakowana pionowym znakiem drogowym D-44 z umieszczoną
dodatkową informacją na zielonym tle „Podstrefa B".
Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania
w Bydgoszczy obowiązują od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00. Liczba miejsc
parkingowych w strefie wynosi 3 784. Na terenie strefy znajdują się łącznie 202 parkomaty
(101 w Podstrefie A i 101 w Podstrefie B). Istnieje również możliwość uiszczenia opłaty poprzez
system płatności mobilnych (5 Operatorów).
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5.1.4.

Ogólnodostępna publiczna infrastruktura ładowania

Rozbudowa sieci ogólnodostępnych stacji ładowania jest warunkiem koniecznym
do rozwoju branży pojazdów elektrycznych. Obawa o dostęp do odpowiedniego punktu
zasilania, zwłaszcza w czasie dłuższych podróży, zniechęca potencjalnych nabywców pojazdów
elektrycznych, a ograniczony popyt nie pozwala branży na odpowiedni rozwój. Zgodnie
z Raportem lokalizacji punktów ładowania na obszarze Bydgoszczy zainstalowano na dzień 14
stycznia 2020 roku 18 punktów ładowania pojazdów elektrycznych.
Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 908 z późn. zm.) w Bydgoszczy sporządzono projekt
rozmieszczenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych, niezbędnych do osiągnięcia
ustawowego limitu. Ustawa wskazuje, że plan rozmieszczenia zawiera informację o:
o liczbie i lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, z uwzględnieniem mocy
punktów ładowania zainstalowanych w tych stacjach,
o liczbie i lokalizacji planowanych do wybudowania do dnia 31 grudnia 2020 r.
ogólnodostępnych stacji ładowania, z uwzględnieniem mocy punktów ładowania
planowanych do zainstalowania w tych stacjach,
o liczbie punktów ładowania brakującej do osiągnięcia minimalnej liczby punktów
ładowania wskazanej w art. 60 ust. 1, na dzień 31 marca 2021 roku.

Stacja ładowania, ładowarka Auchan
Bydgoszcz, ul. Mariana Rejewskiego 3
Wtyczki: CCS (50 kW), CHAdeMO (50 kW),
Type2 (43 kW)

Stacja ładowania, ładowarka, punkt ładowania –
Focus Mall Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 39
Wtyczki: CCS (50 kW), CHAdeMO (50 kW),
Type2 (43 kW)
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Stacja ładowania, ładowarka – Uniwersytet

Stacja ładowania, ładowarka – Zielone Arkady
Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 1

Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy przy
al. prof. S. Kaliskiego 7

Wtyczki: CCS (50 kW), CHAdeMO (50 kW),

Wtyczki: CHAdeMO

Type2 (43 kW)

Stacja ładowania, punkt ładowania, ładowarka
Stacja ładowania, punkt ładowania, ładowarka

przy Makro Cash & Carry, Aleja Jana Pawła II

IKEA Bydgoszcz przy ul. Łęczycka 6, Parking C3
Rysunek 21. Wybrane stacje ładowania samochodów elektrycznych na terenie Bydgoszczy

Rozwiązania w zakresie lokalizacji punktów zależą w dużej mierze od sytuacji rynkowej.
Pojawienie się większej liczby pojazdów elektrycznych zachęci usługodawców (np. zarządców
centrów handlowych) do poszerzenia oferty o punkty zasilania.
Podstawowe informacje dotyczące samochodu elektrycznego zawarto w załączniku
nr 1 do niniejszego opracowania. Opisano w nim:
o obecną technologię ładowania,
o modelowe stacje ładowania,
o przegląd form wsparcia finansowego,
o korzyści wynikające z wykorzystywania pojazdów elektrycznych.
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5.2.

Publiczny transport zbiorowy

Sieć komunikacyjną Bydgoszczy, czyli układ poszczególnych linii komunikacyjnych,
stanowią dwie podstawowe formy komunikacji: autobusowa i tramwajowa.
Komunikacja autobusowa obsługiwana była w 2019 roku przez dwóch operatorów,
działających w ramach zawartych umów na świadczenie usług przewozowych:
o Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o. o. (MZK) – 163 autobusy,
o IREX-Trans Sp. z o.o. – 55 autobusów.
Komunikacja tramwajowa obsługiwana była w ramach umów powierzenia przez dwóch
operatorów:
o MZK,
o Tramwaj Fordon Sp. z o.o.
Poniżej zestawiono wszystkie linie komunikacyjne, obsługiwane przez operatorów. Linie
te tworzą aktualną sieć komunikacji zbiorowej.
Tabela 20. Przebieg linii autobusowych
Linie autobusowe
40

Przylesie – Ostromecko

51

Zbożowy Rynek – Czyżkówko

52
53
54
55
56

Tatrzańskie – Skandynawska/Ikea

Błonie – Podkowa

Tatrzańskie – Tor regatowy

Łukasiewicz – Dworzec Błonie

Tatrzańskie – Zamczysko (pętla)

Morska – Skorupki

83

Tatrzański – Czyżkówko

Glinki BFM- Belma

86

Rondo Jagiellonów – Rondo Jagiellonów

89

Tatrzańskie – Błonie

Park Przemysłowy / Biurowiec –

Zbożowy Rynek – Smukała
Błonie – Kapuściska
Błonie – Łęgnowo
Błonie – Morska
Kapuściska – Rekinowa
Mokra – Rekinowa

62

Garbary – Belma

64

Barwna – Przemysłowa

66

Tatrzańskie – Centrum Onkologii
82

58

65

Tatrzańskie – Przemysłowa

Błonie – Smukała

Błonie – Dworzec Główny

61

81

Błonie – Piaski

57

60

Port Lotniczy (AIRPORT) – Dworzec Główny

Błonie – Dworzec Leśne

Belma

59

80

90
91
92
93
94

Garbary – Łochowice/Nakielska/
Zajęcza (pętla)
Błonie – Przyłęki
Błonie – Murowaniec
Błonie – Łochowo
Dworzec Leśne – Niwy
Dworzec Leśne – Wilcze
Dworzec Leśne – Żołędowo – Augustowska
Dworzec Leśne – Nekla/Akacjowa

Nad Wisłą – Dworzec Leśne

95

Tatrzańskie -Tatrzańskie

Łoskoń – Dworzec Leśne

96

Błonie – Przyłęki

97

Tatrzańskie – Kozielec

Rondo Jagiellonów – Rondo
Jagiellonów
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Linie autobusowe
67

Rycerska – Skłodowskiej
Curie/Łęczycka
Glinki BFM – Dworzec Leśne

98

Przylesie- Przylesie

99

Rondo Jagiellonów- Nowa Wieś Wielka

Glinki – Dworzec Leśne
68

Linie nocne

Park Przemysłowy / Exploseum –
Dworzec Leśne

Łoskoń- Dworzec Leśne

31N

Prądocińska – Dworzec Leśne
69

Tatrzańskie – Błonie

71

Morska – Rekinowa

73
74
76

Kapuścińska – Eskulapa

Łoskoń – Podkowa
Dworzec Błonie - Tatrzańskie

32N

Dworzec Błonie - Łoskoń
Tatrzańskie – Piaski

33N

Łoskoń – Piaski

Kapuściska – Dworzec Bielawy
Tatrzańskie - Wyścigowa

34N

Rondo Jagiellonów – Smukała

35N

Rondo Jagiellonów - Rekinowa

Rondo Toruńskie – Łęgnowo
Nowotoruńska/Plątnowska

77

Morska – Niklowa

79

Rycerska – Glinki

Nakielska - Łęgnowo

36N

Łęgnowo - Belma

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych ze strony ZDMiKP
Tabela 21. Przebieg linii tramwajowych
Linie tramwajowe
1

Las Gdański – Wilczak

2

Wyżyny (pętla) - Las Gdański

3

Łoskoń – Wilczak

4

Glinki – Bielawy

5

Łoskoń – Rycerska

6

Łęgnowo – Bielawy

8
9
10

Kapuściska – Rycerska
Glinki – Stomil
Glinki – Łęgnowo
Niepodległości (pętla) – Las Gdański

Niepodległości (pętla) – Kapuściska
7

Łoskoń – Kapuściska
Niepodległości (pętla) – Glinki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych ze strony ZDMiKP
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Rysunek 22 Schemat topograficzny linii tramwajowych oraz autobusowych w Bydgoszczy
Źródło: ZDMiKP

5.2.1.

System zarządzania/struktura organizacyjna

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia
2010 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 2475), Miasto Bydgoszcz jest organizatorem publicznego
transportu na obszarze miasta. Ponadto jest także organizatorem komunikacji na terenach
gmin, z którymi podpisało porozumienie międzygminne do realizacji zadań publicznych
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Zgodnie z ustawą zadania organizatora
w mieście wykonuje Prezydent Bydgoszczy, poprzez wyspecjalizowaną jednostkę budżetową
miasta - ZDMiKP, który dodatkowo pełni funkcję zarządcy dróg publicznych w granicach
administracyjnych miasta (z wyłączeniem dróg ekspresowych i autostrad). Do zadań jednostki
należy zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi, prowadzenie sprzedaży biletów
i kontroli biletowej na terenie miasta, utrzymywanie infrastruktury komunikacyjnej, promocja
transportu zbiorowego, nadzór nad jakością realizowanych usług, zabezpieczenie informacji
pasażerskiej, nadzorowanie i tworzenie nowych linii komunikacyjnych. Do kompetencji
jednostki należy również nadzór nad wdrażaniem i funkcjonowaniem ITS. Uzupełnieniem
oferty transportu publicznego są regularne przewozy pasażerów w transporcie drogowym,
realizowane przez przewoźników komercyjnych na podstawie otrzymanych zezwoleń.
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5.2.2.

Tabor autobusowy i tramwajowy

W obliczu rosnącej liczby samochodów, a w ślad za tym zwiększonego poziomu
zanieczyszczeń i kongestii, szczególny nacisk kładzie się na rozwój i promocję komunikacji
miejskiej. Aspektami, przemawiającymi za korzystaniem z transportu publicznego są m.in.:
o zmniejszenie kosztów – bilet komunikacji miejskiej kosztuje mniej niż paliwo
do samochodu osobowego czy bilet do parkomatu;
o skrócenie czasu, poświęconego na dojazd do pracy czy szkoły – autobusy posiadają
przywilej w postaci buspasów, a tramwaje nierzadko omijają korki;
o redukcja czynnika stresogennego – jazda komunikacją miejską nie przysparza
problemów ze znalezieniem miejsca do parkowania.
W tabelach poniżej zestawiono tabor autobusowy i tramwajowy jakim dysponują
Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy (MZK), IREX – TRANS spółka z o.o.
Tabela 22. Wykaz autobusów MZK – stan na 31.07.2020 r.
Typ

Rok produkcji

Liczba

Mercedes Benz 628 B01 Conecto

2017

10

Mercedes Benz 628 B02 Conecto G

2017

1

Mercedes Benz 628 B02 Conecto G

2018

10

Mercedes Benz 628 B02 Conecto G

2019

16

Solaris Urbino 12 EURO 6

2015

27

Solaris Urbino 12 EURO 6

2016

4

Solaris Urbino 18

2014

7

Solaris Urbino 18

2015

4

Solaris Urbino 18

2016

3

Solaris Urbino 8,6

2013

2

Solaris Urbino 18

2013

11

Solaris Urbino 12

2012

2

Solaris Urbino 12

2013

14

Mercedes Benz 628 Conecto G

2009

3

Mercedes Benz 628 Conecto G

2010

6

Mercedes Benz 628 Conecto G

2011

12

Mercedes Benz 628 Conecto LF

2008

1

Mercedes Benz 628 Conecto LF

2009

3

Mercedes Benz 628 Conecto LF

2010

2

Mercedes Benz 628 Conecto LF

2011

2

Mercedes Benz 628 O 530 G Citaro

2008

11

Mercedes Benz 628 O 530 G Citaro

2007

9

Mercedes Benz 628 O 530 Citaro

2007

3

Razem

163

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZDMiKP oraz MZK
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Tabela 23. Wykaz autobusów Irex-Trans – stan na 31.07.2020 r.
Typ
Rok produkcji

Liczba

Solbus SM18

2014

23

Solaris Urbino 12

2016

6

Solbus SM12 EH

2015

16

Solbus SM12

2014

10

Razem

55

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony phototrans.pl
Tabela 24. Wykaz tramwajów użytkowanych przez MZK – stan na 31.12.2019 r.
Typ

Rok produkcji

Liczba sztuk

Konstal 805Na

1980-1990

90

Konstal 805NM+NMD

1980

2

Pesa 122N

2007

2

Pesa 122NaB Swing

2015-2016

12

Pesa 121NaB

2017-2018

6

Pesa 122NaB

2018-2019

15

Razem

127

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZDMiKP oraz MZK

W przypadku tramwajów poza używanymi pojazdami ważny jest stan torów i
infrastruktury towarzyszącej. W miarę potrzeb prowadzona jest modernizacja kolejnych linii.
Flota autobusów bydgoskiej komunikacji miejskiej jest dość młoda: 75,37% autobusów
to pojazdy w wieku poniżej 9 lat. Transport zbiorowy wykonują jednak jedynie autobusy
o napędzie konwencjonalnym, brak jest obecnie pojazdów zeroemisyjnych.

Struktura wiekowa autobusów użytkowanych w
Bydgoskiej Komunikacji Miejskiej
1% 1%

1%

40%
57%

do 3 lat

4 do 6 lat

7 do 9 lat

10 do 12 lat

13 do 15 lat

Rysunek 23. Struktura wiekowa taboru – autobusów użytkowanych w sieci komunikacji miejskiej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZDMiKP
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Od 19 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r. MZK testowały autobus hybrydowy
Mercedes Citaro Hybryd, który kursował na liniach 79 oraz 89. Pojazd hybrydowy wykorzystuje
energię elektryczną odzyskaną w czasie hamowania. Silnik elektryczny jest wykorzystywany
podczas ruszania i zwalniania, a na trasie autobus napędza zwykły silnik diesla.
Flota tramwajowa komunikacji miejskiej jest systematycznie wymieniana, jednak nadal
72% taboru to pojazdy w wieku ponad 15 lat.

Struktura wiekowa tramwajów
użytkowanych w Bydgoskiej Komunikacji
Miejskiej
17%
11%
72%

do 3 lat

4 do 6 lat

powyżej 15 lat

Rysunek 24. Struktura wiekowa tramwajów użytkowanych w Bydgoszczy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZDMiKP

5.3.

Flota pojazdów komunalnych

Jednostki miejskie w swoich strukturach posiadają pojazdy zasilane benzyną, olejem
napędowym i gazem LPG. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. Miasto Bydgoszcz, Urząd Miasta
Bydgoszczy i miejskie jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
dysponowały łącznie 122 pojazdami, w tym jednym zasilanym LPG. Na wykresie poniżej
przedstawiono strukturę pojazdów komunalnych według rodzaju napędu:
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Struktura floty pojazdów wg napędu
0,82%

49,18%

benzyna

50,00%

olej napędowy

LPG

Rysunek 25. Struktura floty pojazdów wg napędu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Bydgoszczy

Rozkład pojazdów z podziałem na poszczególne jednostki przedstawiony został
w poniższej tabeli (stan na dzień 31.12.2019 r.).
Tabela 25. Wykaz pojazdów wg rodzaju napędu posiadanych przez jednostki miejskie.
Sposób zasilania
Lp.

Nazwa organu

Łącznie

Benzyna
Liczba

Olej napędowy

%

LPG

Liczba

%

Liczba

%

Miasto Bydgoszcz
Urząd Miasta Bydgoszczy
1.

(Wydział Organizacyjno-

9

6

66,67

3

33,33

-

-

29

13

44,83

15

51,72

1

3,45

10

1

10

9

90

-

-

2

2

100

-

-

-

-

1

-

-

1

100

-

-

29

12

41,38

17

58,62

-

-

Administracyjny)
2.

Jednostki oświaty
Zespół Domów Pomocy

3.

Społecznej i Ośrodków
Wsparcia

4.
5.
6.

Miejska Pracownia
Geodezyjna
Zespół Żłobków Miejskich
Zarząd Dróg Miejskich i
Komunikacji Publicznej

7.

Straż Miejska

27

21

77,78

6

22,22

-

-

8.

Schronisko dla Zwierząt

3

-

-

3

100

-

-

3

3

100

-

-

-

-

1

1

100

-

-

-

-

9.
10.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
Bydgoski Ośrodek
Rehabilitacji, Terapii
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Sposób zasilania
Lp.

Nazwa organu

Łącznie

Benzyna
Liczba

Olej napędowy

%

LPG

Liczba

%

Liczba

%

Miasto Bydgoszcz
Uzależnień i Profilaktyki
BORPA
11.
12.
13.
14.

Centrum Integracji
Społecznej im. Jacka Kuronia
Bydgoskie Centrum Sportu
(Hala "Łuczniczka")
Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczy
Zakład Aktywności

1

-

-

1

100

-

-

1

-

-

1

100

-

-

3

2

66,67

1

33,33

-

-

3

100

60

49,18

1

0,82

3

Zawodowej
RAZEM

122

61

50,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Bydgoszczy

Żadna z wymienionych jednostek nie posiadała pojazdów o innym rodzaju napędu.
Komunalne spółki prawa handlowego oraz spółdzielnie, którym Miasto Bydgoszcz zleciło
realizację zadań publicznych (z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego) to: MWiK
Sp. z o.o., KPEC Sp. z o.o., MKUO ProNatura Sp. z o.o., ADM Sp. z o.o., BARR Sp. z o.o., BPPT
Sp. z o.o., LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o., „Bydgoszczanka” Spółdzielnia Socjalna. Spośród ww.
podmiotów BARR Sp. z o.o. oraz BPPT Sp. z o.o. nie posiadają pojazdów. Informacja o liczbie
pojazdów, z podziałem na rodzaj napędu przedstawiona została poniżej:
Tabela 26. Wykaz pojazdów o napędzie spalinowym posiadanych przez spółki komunalne i spółdzielnie
Sposób zasilania
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa jednostki
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania
Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
Administracja Domów Miejskich "ADM"
Sp. z o. o.
Leśny Park Kultury i Wypoczynku
"Myślęcinek" Sp. z o.o.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w
Bydgoszczy Sp. z o.o.
Spółdzielnia Socjalna "Bydgoszczanka"

Łącznie

Benzyna

Olej napędowy

Liczba

%

Liczba

%

38

18

47,37

20

52,63

49

-

-

48

97,96

1

1

100

-

-

4

-

-

4

100

183

49

26,78

131

71,58

8

2

25

6

75

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Bydgoszczy
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Tabela 27. Wykaz pojazdów zasilanych gazem lub biopaliwami w posiadaniu spółek komunalnych i
spółdzielni

Lp.

1.

Łączna

Pojazdy

liczba

zasilane

pojazdów

LPG

Nazwa jednostki

%
pojazdów
zasilanych
LPG

Międzygminny Kompleks
49
Unieszkodliwiania Odpadów
ProNatura Sp. z o.o.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Bydgoszczy

%

Pojazdy

pojazdów

zasilane
CNG/LNG

zasilanych
CNG/LNG

1

2,04

Tabela 28. Wykaz pojazdów elektrycznych w posiadaniu spółek komunalnych i spółdzielni
Łączna
Lp.

Nazwa jednostki

liczba
pojazdów

1.

Pojazdy zasilane

% pojazdów zasilanych

energią elektryczną

energią elektryczną

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w
183
3*
Bydgoszczy Sp. z o.o.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Bydgoszczy

1,64

* Meleksy (zarejestrowane, z homologacją, osiągające prędkość powyżej 25 km/h). Traktowane jako
pojazdy samochodowe zgodnie z art. 2 Prawa o ruchu drogowym, “pojazd samochodowy - pojazd
silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h;” (Dz. U. 2020, poz.
110).

5.4.

Pozostałe elementy systemu transportowego

Bydgoski Rower Aglomeracyjny (BRA)
Projekt BRA powstał 1 kwietnia 2015 roku i został w 2019 roku rozbudowany do
56 samoobsługowych stacji wypożyczania rowerów (w tym 3 stacje sponsorskie). Stacje
rozlokowane są w centrum miasta, na sąsiadujących z nim osiedlach, a także na osiedlu
Fordon. Na każdej ze stacji znajduje się 15 miejsc do zaparkowania rowerów. Wypożyczalnie
czynne są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.
Łączna liczba wypożyczeń rowerów w sezonie 2019 wyniosła 262 758 dokonanych
przez 60 240 zarejestrowanych użytkowników. W przeważającej części tych wypożyczeń
realizowane były bezpłatne podróże do 20 minut (84% wszystkich wypożyczeń).
Do najpopularniejszych stacji należą stacje zlokalizowane:
o przy Dworcu PKP (ponad 12 tys. wypożyczeń i 10 tys. zwrotów rowerów rocznie),
o przy ul. Wojska Polskiego/Magnuszewska (ponad 10 tys. wypożyczeń rocznie),
o przy Placu Teatralnym (ponad 9 tys. wypożyczeń rocznie).
Można również wypożyczyć rower Electra ze sklepu Almot Bydgoszcz. Cena jest jednak
większa niż wypożyczenie w systemie BRA.
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Hulajnogi i skutery elektryczne
Hulajnogi elektryczne i rowery elektryczne można wypożyczyć poprzez aplikację Blinkee.
Atutem tego rozwiązania jest proekologiczny aspekt, jak również wygoda i dostępność
pojazdów. Nie funkcjonują bowiem stacje, gdzie dokonuje się wypożyczeń i zwrotów, a każdy
jednoślad można zostawić w dogodnym miejscu. W Bydgoszczy dostępnych jest 47 skuterów
elektrycznych i 39 hulajnóg elektrycznych.
Blinkee to przedsięwzięcie komercyjne bez udziału Miasta Bydgoszczy.
Taksówki
Według GUS BDL (dane za 2019 rok) w Bydgoszczy funkcjonuje ogółem 1 290 taksówek
zrzeszonych w poniższych korporacjach:
o MPT Łuczniczka Taxi Bydgoszcz,
o Radio Taxi Komfort,
o Express Taxi Bydgoszcz,
o Radio Taxi Mercedes,
o Radio Taxi Fordon,
o Zrzeszeni Radio Taxi.
W Bydgoszczy funkcjonuje również BOLT, czyli system przejazdów samochodami
prywatnymi. Przy każdej opłacie za korzystanie z systemu, BOLT przekazuje środki na projekty,
kompensujące emisję CO2.
Ruch pieszy – chodniki
Miasto Bydgoszcz systematycznie stara się poprawiać ilość i jakość chodników i innych
elementów infrastruktury przeznaczonej dla ruchu pieszego. W 2019 roku, w tym zakresie:
o przebudowano chodniki w 44 lokalizacjach w ramach modernizacji ulic,
o przebudowano chodniki w 8 lokalizacjach w ramach innych zadań,
o przebudowano chodniki w 4 lokalizacjach w ramach Bydgoskiego Budżetu
Obywatelskiego (BBO),
o przebudowano chodniki w 1 lokalizacji w ramach inicjatywy lokalnej tj. wspólnego
działania i finansowania inwestycji przez władze miasta i mieszkańców.
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6.

System energetyczny Bydgoszczy

System energetyczny danego miasta decyduje o możliwościach zaspokojenia potrzeb
w zakresie energii elektrycznej, ciepła i gazu. Poniżej skoncentrowano się na źródłach energii,
które mają znaczenie dla zasilania pojazdów elektrycznych (energia elektryczna)
i zeroemisyjnych – (gaz ziemny i inne rodzaje gazu).

6.1.

Zaopatrzenie w energię elektryczną

Głównym dostawcą energii elektrycznej na terenie Bydgoszczy jest ENEA Operator
Sp. z o.o., jeden z czterech największych krajowych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego
(OSD).
System dystrybucyjny (SD) zapewniający dostawy energii elektrycznej na potrzeby
Bydgoszczy stanowi element strategicznej infrastruktury elektroenergetycznej KSE
obejmującej wytwarzanie, przesył, rozdział, magazynowanie i użytkowanie energii
elektrycznej, zapewniającej ciągłość dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowych,
przedsiębiorstw czy obiektów użyteczności publicznej w całej Polsce. KSE (Krajowy System
Elektroenergetyczny) zarządzany jest przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), którym
w Polsce są Polskie Sieci Energetyczne SA.

Rysunek 26. Mapa rejonów OSD w Polsce
Źródło: awariepradu.pl, dostęp 10.06.2020 r.
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Obecny stan systemu elektroenergetycznego opisany został na podstawie „Założeń
do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025
roku”. Ostatnia aktualizacja dokumentu w mieście przyjęta została 23 maja 2018 roku uchwałą
Nr LX/1319/18 Rady Miasta Bydgoszczy. Dane pozyskane z planu założeń zostały
zaktualizowane i przedstawione poniżej.
Sieć elektroenergetyczna na terenie miasta obejmuje:
o 1 114,3 km linii napowietrznych niskiego napięcia,
o 738,7 km linii napowietrznych średniego napięcia,
o 88,1 km linii najwyższych napięć.
Dodatkowo w roku 2018 przybyła nowa, dwutorowa linia NN (400 kV) o długości 83km,
ułożona na odcinku Piła Krzewiny - Bydgoszcz Zachód, która połączyła dwa województwa:
wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. ENEA Operator Sp. z o.o. eksploatuje na obszarze
Bydgoszczy 664,52km linii kablowych SN oraz 1096,65km linii kablowych NN.
Zasilanie bydgoskiego systemu odbywa się za pośrednictwem napowietrznych linii
przesyłowych 220 kV:
o jednotorowej napowietrznej linii 220 kV relacji Jasiniec-Grudziądz z przewodami
3xAFL- 8 525 mm2 - (obecnie kończy się przebudowa dwóch torów linii 400 kV),
o jednotorowej napowietrznej linii 220 kV relacji Jasiniec – Gdańsk z przewodami 3xAFLs10 525 mm2 -(będzie przebudowana na linię 400 kV),
o dwutorowej napowietrznej linii 220 kV relacji Pątnów – Jasieniec z przewodami
3xAFLs-10 525 mm2 - (obecnie przebudowywana na linię 400 kV).
Dodatkowo stacja elektroenergetyczna NN Bydgoszcz Zachód jest jednostronnie zasilana
odcinkiem linii 220 kV relacji Jasiniec-Bydgoszcz Zachód.
Sieć dystrybucyjna na terenie miasta Bydgoszcz zasilana jest z sieci przesyłowej w stacjach
NN/WN:
o Bydgoszcz Zachód - jednostronnie zasilana stacja NN/WN Bydgoszcz Zachód
zlokalizowana jest poza granicami administracyjnymi miasta w pobliżu miejscowości
Lipniki. Odgrywa ona znaczącą rolę w zasilaniu zachodniej części Bydgoszczy.
Wyposażona jest w dwa transformatory 220/110 kV o łącznej mocy 160 MVA poprzez
14 pól 110 kV dwóch rozdzielni 110 kV zlokalizowanych w wymienionych stacjach
elektroenergetycznych. W perspektywie najbliższych lat łączna moc transformatorów
w stacji Bydgoszcz Zachód NN/WN wzrośnie do 400-450 MVA;
o Jasiniec – stacja wyposażona jest w dwa transformatory 220/110 kV o łącznej mocy
320 MVA.
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W perspektywie lat 2022 - 2025 wszystkie linie przesyłowe zasilające Bydgoszcz będą
pracowały na napięciu 400 kV.
Sieć dystrybucyjną 110 kV tworzą napowietrzne linie 110 kV oraz stacje
elektroenergetyczne WN/SN tzw. Główne Punkty Zasilania (GPZ). Na obszarze miasta
eksploatowanych jest 87 km linii elektroenergetycznej WN, przy czym 10% stanowią linie
dwutorowe. Spośród stacji GPZ znajdujących się na terenie miasta, 13 jest eksploatowanych
przez ENEA Operator Sp. z o.o., z czego dwa są w wykonaniu wnętrzowym, natomiast
pozostałe 11 w wykonaniu napowietrznym. Kolejne dwie stacje GPZ są własnością Spółki
D-Energia Sp. z o.o.
ENEA Operator Sp. z o.o. eksploatuje na terenie miasta Bydgoszczy elektroenergetyczną
sieć rozdzielczą średniego i niskiego napięcia SN/nN:
o 73,87 km linii napowietrznych SN,
o 664,62 km linii kablowych SN,
o 279,95 km linii napowietrznych nN (bez przyłączy),
o 1096,65 km linii kablowych nN (bez przyłączy),
o 85 sztuk stacji napowietrznych SN/nN,
o 767 sztuk stacji wnętrzowych SN/nN.
Łączna moc zainstalowana transformatorów SN/nN w sieci omawianego operatora wynosi
368 754 kVA.
Linie elektroenergetyczne 15 kV kablowe i napowietrzne na terenie Bydgoszczy są ponadto
w posiadaniu spółki PKP Energetyka S.A. Biegną one wzdłuż linii kolejowych we wszystkich
kierunkach. Linie te są sukcesywnie modernizowane i pozostają w dobrym stanie technicznym.
Zasilanie obiektów PKP odbywa się własnymi liniami zasilającymi średniego napięcia,
co najmniej dwukierunkowo ze stacji GPZ będących własnością ENEA Operator Sp. z o.o.,
PKP Energetyka S.A. eksploatuje na terenie miasta dwie podstacje trakcyjne oraz 29 stacji
transformatorowych SN/nN różnego typu: budynkowe, kontenerowe i słupowe.
Na terenie Bydgoszczy funkcjonuje też kilka przedsiębiorstw zajmujących się przesyłaniem
energii elektrycznej. Charakterystyka tych przedsiębiorstw znajduje się w załączniku nr 6.

6.2.

Zaopatrzenie w gaz

Gaz ziemny jest paliwem, charakteryzującym się nieporównywalnie mniejszą emisją
zanieczyszczeń niż pozostałe paliwa kopalne, a zatem zagrożenie środowiska związane z jego
użytkowaniem jest stosunkowo niewielkie. Jest bezwonny, bezbarwny, lżejszy od powietrza.
Aby gaz mógł być wyczuwalny przez człowieka, dodawane są do niego środki zapachowe,
nadające mu charakterystyczną woń. Jakość gazu ziemnego dostarczanego do odbiorcy
określają przepisy, w szczególności Polska Norma (PN-C-04750:2011), zgodnie z którą 1m3
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gazu w warunkach normalnych określony jest jako ilość suchego gazu zawartego w objętości
1m3 gazu przy temperaturze 0oC i pod ciśnieniem 101,3 kPa (760 mm Hg).
Przesyłem gazu zajmuje się w Polsce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A.,
który posiada koncesję na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych do dnia 31 grudnia 2030
r. Od 1.07.2005 r. Gaz – System uzyskał status operatora systemu przesyłowego, który został
potwierdzony przez prezesa URE 13 października 2010 r.
Do głównych zadań Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. (Oddział
w Gdańsku) należy:
o transport gazu siecią gazociągów przesyłowych,
o eksploatacja obiektów gazowniczych - gazociągów wysokiego ciśnienia, węzłów
rozdzielczo-pomiarowych i stacji redukcyjnych.
Na terenie Bydgoszczy nie ma gazociągów systemowych, jednak miasto jest z nich zasilane
poprzez system dystrybucyjny.
Sieć gazownicza na terenie Bydgoszczy
Sieć gazownicza należy do krajowego operatora systemu dystrybucyjnego Polskiej Spółki
Gazownictwa Sp. z o.o. Całkowita długość gazociągu na obszarze miasta wynosi 6,87 km.
Z gazociągu tego, gazem wysokometanowym, zasilane są stacje gazowe wysokiego ciśnienia
zlokalizowane przy ulicy Suczyńskiej oraz przy ulicy Przemysłowej.
Zasilanie Bydgoszczy od południa odbywa się gazociągiem DN 250, relacji Turzno Gniewkowo i Gniewkowo – Bydgoszcz. Gaz doprowadzany jest do stacji redukcyjnopomiarowej o przepustowości 15 000 m³/h zlokalizowanej w Otorowie. Zasilanie miasta
od strony zachodniej odbywa się gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 150 relacji Szubin Kruszyn Krajeński - Łochowo poprzez stację gazową wysokiego ciśnienia o przepustowości
8000 m³/h w Kruszynie Krajeńskim oraz stację gazową wysokiego ciśnienia o przepustowości
8000 m³/h w Łochowie. Dzięki wykonanym połączeniom hydraulicznym sieci gazowej
średniego ciśnienia, Bydgoszcz zasilana może być również od strony Osielska.
Tabela 29. Stacje wysokiego ciśnienia zasilające Bydgoszcz
Lp.

1.

2.

3.

Przepustowość
stacji [m3/h]

Lokalizacja

3 000

Miasto
Bydgoszcz

15 000

Miasto
Bydgoszcz

15 000

Gmina Solec
Kujawski

Właściciel

PSG Sp. z o.o.

PSG Sp. z o.o.

PSG Sp. z o.o.

Zasilanie stacji
Gazociąg wysokiego
ciśnienia DN 200 PN
25 relacji
GrudziądzMniszek- Bydgoszcz
Gazociąg wysokiego
ciśnienia DN 200 PN
25 relacji
GrudziądzMniszek- Bydgoszcz
Gazociąg wysokiego
ciśnienia DN
250/200 PN 63
relacji Turzno-

Obszar zasilany
przez stację
Miasto Bydgoszcz
od strony
północnowschodniej
Miasto Bydgoszcz
od strony
północnowschodniej
Miasto Bydgoszcz
od strony
południowowschodniej oraz
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Obszar zasilany
przez stację
Gniewkowoczęść wiejska
Otorowo
Gminy Solec
Kujawski
Gmina Białe Błota
oraz wspomaga
Gazociąg wysokiego
zasilanie Miasta
Gmina Białe
ciśnienia DN 150 PN
4.
8 000
PSG Sp. z o.o.
Bydgoszcz od
Błota
63 relacji Szubinstrony
Kruszyn Krajeński
południowozachodniej
Miejscowości
Łochowo,
Gazociąg wysokiego
Łochowice, Lisi
Gmina Białe
ciśnienia DN 150 PN
Ogon oraz
5.
8 000
PSG Sp. z o.o.
Błota
63 relacji Szubinwspomaga
Kruszyn Krajeński
zasilanie
Bydgoszczy od
strony zachodniej
Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bydgoszcz
Lp.

Przepustowość
stacji [m3/h]

Lokalizacja

Właściciel

Zasilanie stacji

System gazowniczy
W Bydgoszczy eksploatowane są gazociągi wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia.
Eksploatacją i zarządzaniem systemem dystrybucji gazu na terenie Bydgoszczy zajmuje się
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. Na terenie
miasta eksploatowane są (stan na dzień 31.12.2016 roku):
o sieć wysokiego ciśnienia o długości ok. 6,87 km oraz 2 stacje redukcyjno-pomiarowe I
stopnia;
o sieć średniego ciśnienia (gazociągi + przyłącza) o długości ok. 256 km oraz 77 stacji
redukcyjno-pomiarowych II stopnia;
o sieć niskiego ciśnienia (gazociągi + przyłącza) o długości ok. 654 km.
Gazociągi wysokiego ciśnienia wykonane są ze stali, gazociągi średniego i niskiego ciśnienia
ze stali oraz polietylenu. Gazociągi stalowe stanowią ok. 50% wszystkich gazociągów i są
sukcesywnie wymieniane oraz modernizowane. Na poniższym rysunku przedstawiono długość
przyłączy sieci gazowniczej wysokiego, średniego oraz niskiego ciśnienia na terenie Bydgoszczy
oraz w podziale na materiał z jakiego została wykonana.
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Rysunek 27. Poglądowa mapa sieci gazowej w okolicach Bydgoszczy
Źródło: Plan założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta
Bydgoszcz
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6.3.

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną i

gaz w okresie do 2030 r.
Energia elektryczna
Prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wariantu progresywnego
„Założeń…” przedstawiono w poniżej tabeli.
Tabela 30. Prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną w Bydgoszczy
Lp.

Rok

Zapotrzebowanie na energię elektryczną [MWh/rok]

1.

2020

1 051 084

2.

2025

1 081 229

3.

2030

1 106 695

Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 r.

Wyliczone zapotrzebowanie nie obejmuje energii potrzebnej do zasilania pojazdów
o napędzie elektrycznym. W Planie wdrożenia elektromobilności (rozdział 10) wyliczono
zapotrzebowanie na energię dla prognozowanej liczby pojazdów elektrycznych do 2030 roku.
Na podstawie informacji uzyskanych od Enea Operator Sp. z o.o. stan techniczny sieci
elektroenergetycznej na terenie miasta jest utrzymywany i rozbudowywany w sposób
zapewniający niezbędność funkcjonowania.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego OSD (Enea Operator Sp. z o.o.)
podejmuje adekwatne działania, mające na celu stopniową rozbudowę infrastruktury
elektroenergetycznej oraz nieustanne dostosowywanie jej do wzrastającego zapotrzebowania
odbiorców. W rezultacie rozwoju miasta możliwe jest także podłączanie nowych odbiorców,
w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Podstawowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa pracy sieci może być wzrost obciążenia
systemu rozdzielczego, powstałego na skutek realizacji nowych inwestycji przy jednoczesnym
wyczerpaniu dostępnych rezerw w zakresie przepustowości i transformacji.
Bardzo wartościowymi z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego są działania
zmierzające do budowy lokalnych źródeł energii elektrycznej. Szczególnie chodzi tutaj
o systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE) oraz te oparte o zasadę
kogeneracji. Generacja rozproszona z natury wpływa korzystnie na odciążenie systemu
przesyłowego i dystrybucyjnego.
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Gaz sieciowy
Prognozę zapotrzebowania miasta na paliwa gazowe opracowano na podstawie analizy
aktualnego trendu oraz stanu obecnego zużycia gazu, liczby odbiorców gazu, liczby przyłączy,
a także danych dotyczących modernizacji i rozbudowy sieci gazowniczej, planowanych nowych
obszarów do gazyfikacji oraz działań przewidzianych do realizacji, zawartych m.in. w Planie
gospodarki niskoemisyjnej (PGN) oraz w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego. Wzięto pod uwagę następujące czynniki:
o obecny wzrost liczby odbiorców gazu i liczby przyłączy,
o obecny spadek liczby osób korzystających z gazu,
o obecny wzrost ilości zużywanego gazu w mieście,
o realizowana na bieżąco modernizacja infrastruktury,
o planowane nowe obszary do gazyfikacji (m.in. osiedla Opławiec i Smukała).
Bazując na przewidzianych w PGN działaniach, opracowano prognozę zapotrzebowania na
paliwa gazowe do roku 2030 w trzech następujących wariantach:
o Wariant przetrwania (regresywny) obejmujący niski rozwój miasta i związany z nim
spadający poziom zapotrzebowania na gaz ziemny (jako skutek niewielkiej liczby
odbiorców przyłączanych do sieci gazowej jak również zmniejszającego się
zapotrzebowania na energię dotychczasowych odbiorców). W tym wariancie zakłada
się, m.in.:
✓ do roku 2020 brak zrealizowanych istotnych inwestycji w infrastrukturę
gazową, a po roku 2020 systematyczny wpływ realizowanych działań
inwestycyjnych,
✓ spadek liczby ludności (zgodnie z obecnym trendem ogólnopolskim),
✓ zmniejszenie zapotrzebowania na gaz, wskutek przejścia na inne źródła energii,
w tym OZE.
o Wariant odniesienia (stabilnego wzrostu) uznany za najbardziej prawdopodobny,
obejmujący stabilny rozwój miasta i dotychczasowy wzrost zapotrzebowania na gaz
ziemny. W tym wariancie zakłada się, m.in.:
✓ systematyczny wpływ realizowanych istotnych inwestycji w infrastrukturę
gazową,
✓ spadek liczby ludności (zgodnie z obecnym trendem ogólnopolskim),
✓ wzrost zapotrzebowania na gaz, wynikający z gazyfikacji nowych obszarów.
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o Wariant postępu (progresywny) obejmujący szybki rozwój miasta i związany z nim
duży wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny. W tym wariancie zakłada się, m.in.:
✓ systematyczny wpływ realizowanych istotnych inwestycji w infrastrukturę
gazową oraz innych działań inwestycyjnych,
✓ spadek liczby ludności (zgodnie z obecnym trendem ogólnopolskim),
✓ wysoki wzrost liczby nowych odbiorców gazu (a co za tym idzie
zapotrzebowania na gaz), wynikający ze wzrostu urbanizacji i industrializacji
miasta.
Tabela 31. Prognoza zapotrzebowania na gaz sieciowy w Bydgoszczy
Lp.

Rok

1.

Rozpatrywany wariant [m3]
Regresywny

Stabilnego wzrostu

Progresywny

do 2020

74 760 368

74 760 368

74 760 368

2.

2020

74 710 378

76 902 595

82 540 081

3.

2025

73 966 257

79 764 017

94 146 654

4.

2030

72 620 117

82 731 909

110 205 528

Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Bydgoszczy
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7.

Podsumowanie i diagnoza stanu obecnego
7.1.

Zidentyfikowane problemy

Na podstawie powyższej analizy obecnego stanu miasta zidentyfikowano główne
problemy, występujące w Bydgoszczy. W poniższej tabeli wskazano, które z nich znajdą
rozwiązanie w „Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Bydgoszczy do 2030 roku”.
Tabela 32. Zidentyfikowane problemy Bydgoszczy w powiązaniu ze Strategią
Zidentyfikowany problem
Niewykorzystanie potencjału Brdy i Wisły oraz linii
kolejowych wraz z przystankami i ich otoczeniem w
obrębie Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.
Nadmierny udział samochodów w codziennych
dojazdach do pracy lub szkoły.
Niewystarczające dostosowanie infrastruktury i sieci
transportu zbiorowego do postępującej urbanizacji
miasta.
Zmniejszenie udziału transportu zbiorowego w
komunikacji codziennej mieszkańców Bydgoszczy.
Przekroczone normy emisji zanieczyszczeń z
transportu, szczególnie w godzinach szczytu.

Rozwiązanie problemu
Zagadnienie istotne, ale poza zakresem rozwoju
elektromobilności. Linie kolejowe i wykorzystanie
potencjału rzek wykraczają poza możliwości Miasta.
Rozwiązania zachęcające do korzystania z
komunikacji publicznej i pojazdów jednośladowych.
Uruchamianie nowych linii w miarę postępującej
urbanizacji.
Rozwiązania zachęcające do korzystania z
komunikacji publicznej.
Wprowadzanie pojazdów niskoemisyjnych,
zeroemisyjnych i elektrycznych wpłynie na
ograniczenia emisji.

Niedostatecznie zintegrowany system transportu
aglomeracyjnego (tramwaje, autobusy, pociągi,
rowery, systemy Park&Ride).

Plan budowy nowych P&R, rower miejski, inne
pojazdy jednośladowe o napędzie elektrycznym.

Niesatysfakcjonująca prędkość komunikacyjna
tramwajów i autobusów.

Kolejne bus-pasy – rozbudowa systemu ITS i
stworzenie mechanizmu uprzywilejowania
pojazdów.

Niewystarczające dostosowanie oferty przewozowej
do zmieniających się potrzeb, przy ograniczonych
możliwościach technicznych i finansowych.

Oferta przewozowa powinna odpowiadać na
potrzeby mieszkańców.

Niewystarczające wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii.

Energia ze źródeł OZE w okresie do 2030 roku
pokryje potrzeby sfery publicznej w zakresie
budynków i pojazdów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy
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Przeprowadzona analiza zagadnień środowiskowych i stanu systemu komunikacyjnego
pozwala zdefiniować zagadnienia związane z rozwojem elektromobilności, które należy
uwzględnić w planowanych do realizacji zadaniach:
1. Autobusy zeroemisyjne w komunikacji miejskiej.
2. Pojazdy elektryczne wykorzystywane przez Urząd Miasta Bydgoszczy.
3. Pojazdy elektryczne, niskoemisyjne i zeroemisyjne wykorzystywane w
jednostkach wykonujących zadania publiczne.
4. Pojazdy niskoemisyjne i zeroemisyjne wykorzystywane przez jednostki
organizacyjne Miasta Bydgoszczy.
5. Dedykowana infrastruktura do ładowania autobusów elektrycznych.
6. Dedykowana infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych służb
publicznych.
7. Ogólnodostępne stacje ładowania.
8. Parkingi Park&Ride umożliwiające zamianę samochodu osobowego na autobus
komunikacji miejskiej.
9. Świadomość społeczna w zakresie elektromobilności.
10. “Wspólny bilet” łączący parking samochodowy z możliwością korzystania
z komunikacji publicznej.
11. Infrastruktura

(przystanki,

tabor)

przystosowana

do

potrzeb

osób

niepełnosprawnych.
12. Informacja dla pasażerów w obrębie działania komunikacji publicznej.
13. Emisja hałasu związanego z ruchem samochodowym.
14. Emisja zanieczyszczeń związanych z ruchem samochodowym.
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7.2.

Stan elektromobilności w Bydgoszczy w kontekście

wymogów EPA
W tabeli zestawiono enumeratywnie wymogi obowiązujące Bydgoszcz w kontekście EPA
oraz wskazano jaka liczba pojazdów lub urządzeń technicznych oznacza spełnienie wymogów
ustawowych. W Planie wdrożenia elektromobilności (10.2.1.) określono sposób ich realizacji
w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne.
Tabela 33. Wymogi ustawowe oraz wskaźniki ich realizacji
Lp.

Zagadnienie

A.

Zapewnienie udziału
pojazdów elektrycznych
we flocie użytkowanych
pojazdów

B1.

B2.

C.

D.

Wykonywanie zadań
publicznych przy udziale
pojazdów elektrycznych
lub napędzanych gazem
ziemnym przez jednostki
organizacyjne Miasta
Bydgoszcz

Zlecanie zadań
publicznych przy udziale
pojazdów elektrycznych
lub napędzanych gazem
ziemnym
Świadczenie usługi lub
zlecanie świadczenia
usługi komunikacji
miejskiej podmiotom,
których udział
autobusów
zeroemisyjnych we flocie
użytkowanych pojazdów
na obszarze tej jednostki
samorządu
terytorialnego wynosi co
najmniej 30%
Zapewnienie
minimalnej liczby
punktów ładowania
zainstalowanych w
ogólnodostępnych
stacjach ładowania

Podstawa
obliczeń –
dane za
2019 rok

Wartość
bazowa

Rok

Liczba

9

0

2022

1

9

0

2025

3

122

0

2022

12

122

0

2025

37

283*

4

2022

26

283*

4

2025

87

od 1 stycznia 2021 roku – 5%

214

0

2021

0

od 1 stycznia 2023 roku – 10%

214

0

2023

21

od 1 stycznia 2025 roku – 20%

214

0

2025

44

2021

210

Wymóg określony w ustawie
od 1 stycznia 2022 roku minimum
10% pojazdów o napędzie
elektrycznym
od 1 stycznia 2025 roku minimum
30% pojazdów o napędzie
elektrycznym
od 1 stycznia 2022 roku zapewnienie
minimum 10% pojazdów
elektrycznych lub pojazdów
napędzanych gazem ziemnym
od 1 stycznia 2025 roku zapewnienie
minimum 30% pojazdów
elektrycznych lub pojazdów
napędzanych gazem ziemnym
od 1 stycznia 2022 roku zapewnienie
minimum 10% pojazdów
elektrycznych lub pojazdów
napędzanych gazem ziemnym
od 1 stycznia 2025 roku zapewnienie
minimum 30% pojazdów
elektrycznych lub pojazdów
napędzanych gazem ziemnym

Minimalna liczba punktów ładowania
zainstalowanych do dnia 31 marca
2021 r. w ogólnodostępnych stacjach
ładowania, zlokalizowanych w
gminach o liczbie mieszkańców
wyższej niż 300 000, w których

Wartość docelowa

18
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Lp.

Zagadnienie
oraz zapewnienie
minimalnej liczby
punktów
tankowania
sprężonego gazu
ziemnego (CNG)

E.

Wymóg określony w ustawie
zostało zarejestrowanych co
najmniej 200 000 pojazdów
samochodowych i na 1000
mieszkańców przypada co najmniej
500 pojazdów samochodowych
Minimalna liczba punktów
tankowania sprężonego gazu
ziemnego (CNG) zlokalizowanych w
gminach do dnia 31 marca 2021 r. 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

Możliwość stworzenia
Można ustanowić na obszarze
stref czystego transportu
obejmującym drogi, których zarządcą
dostępnych bez
jest gmina, strefę czystego
ograniczeń dla pojazdów
transportu, do której ogranicza się
elektrycznych,
wjazd pojazdów innych niż
napędzanych wodorem,
elektryczne, napędzane wodorem,
napędzanych gazem
napędzane gazem ziemnym
ziemnym
Źródło: Opracowanie własne

Podstawa
obliczeń –
dane za
2019 rok

Wartość docelowa
Wartość
bazowa

Rok

Liczba

1

2021

2

0

2025 –
2026

1

*dane dotyczą spółek i spółdzielni komunalnych
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8.

Analiza SWOT

Do przeprowadzenia analizy strategicznej zastosowano metodę SWOT. Umożliwia ona
ocenę obecnej sytuacji strategicznej oraz opracowanie planu rozwoju.
Analizę przeprowadzono dla fazy syntezy zintegrowanego systemu transportowego
wykorzystującego rozwój elektromobilności. W czteropolowej tabeli wskazano:
o S - Strengths (silne strony): atuty, czynniki wewnętrzne sprzyjające rozwojowi
elektromobilności w Bydgoszczy i realizacji strategii;
o W - Weaknesses (słabości): czynniki wewnętrzne utrudniające rozwój
elektromobilności w Bydgoszczy i realizację strategii;
o O – Opportunities (szanse): uwarunkowania zewnętrzne sprzyjające rozwojowi
elektromobilności w Bydgoszczy i realizacji strategii;
o T – Threats (zagrożenia): uwarunkowania zewnętrzne mogące być barierą dla
rozwoju elektromobilności w Bydgoszczy i realizacji strategii.
Tabela 34. Czteropolowa tabela SWOT
Silne strony (Strengths)

Słabe strony (Weaknesses)

- jasno sprecyzowane cele rozwojowe miasta

- ograniczone możliwości finansowania projektów

wskazane w Strategii rozwoju Bydgoszczy do 2030r.;

inwestycyjnych w zakresie środków własnych -

-

fundusze zewnętrzne wymagają dużego udziału

doświadczenie

w

zakresie

wdrażania

alternatywnych systemów transportowych w mieście

własnego;

(system rowerów miejskich BRA);

- bez zewnętrznego dofinansowania na zakup

- gęsta sieć linii publicznego transportu zbiorowego;

autobusów zeroemisyjnych prowadzi do zwiększenia

- stosowanie rozwiązań Smart City oraz preferencji w

kosztów funkcjonowania transportu publicznego co

ruchu drogowym dla komunikacji publicznej;

może mieć bezpośredni wpływ na ceny biletów;

- intensywny rozwój infrastruktury tramwajowej;

- słabo rozbudowana infrastruktura do ładowania

- inwestycje w odnawialne źródła energii;

pojazdów z napędem CNG LNG;

- funkcjonowanie w mieście systemu ITS;

-

- wiedza i dążenie Miasta do samowystarczalności

elektrycznych;

energetycznej w zakresie źródeł odnawianych;

- brak wypożyczalni samochodów elektrycznych;

- atrakcyjność inwestycyjna Miasta;

-

znikoma

liczba

niedostatecznie

zarejestrowanych

rozbudowana

pojazdów

sieć

ścieżek

rowerowych na terenie miasta;
- niski poziom wynagrodzeń oraz przedsiębiorczości w
stosunku do innych miast wojewódzkich ograniczający
możliwości zakupu samochodu elektrycznego;
- brak węzłów przesiadkowych i parkingów typu
Park&Ride;
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Szanse (Opportunities)
-

polityka

proekologiczna

Zagrożenia (Threats)

Polski

oraz

Unii

- mało precyzyjne regulacje przyjęte przez parlament

Europejskiej: możliwość finansowania inwestycji w

i rząd w zakresie elektromobilności;

elektromobilność ze źródeł zewnętrznych;

- niejasna i zmienna sytuacja w zakresie zewnętrznego

- polityka transportowa w kraju i EU ukierunkowana

wsparcia

na wzrost znaczenia transportu zbiorowego: rozwój

krajowym);

Stref Płatnego Parkowania, plany budowy parkingów

- rosnące ceny energii elektrycznej oraz wysokie ceny

P&R w miastach, możliwość wprowadzenia stref

pojazdów elektrycznych;

czystego transportu na terenie miasta;

- niechęć społeczna do stref czystego transportu;

- rosnąca świadomość ekologiczna i zdrowotna

- możliwe pogorszenie sytuacji finansowej Miasta oraz

mieszkańców miasta i firm bydgoskich - klimat

zmiany nawyków w transporcie publicznym w związku

społeczny sprzyjający inwestycjom proekologicznym;

z kryzysem wywołanym pandemią;

finansowego

(szczególnie

w

układzie

- rozwój kolejowych połączeń aglomeracyjnych;
- dynamiczny

rozwój

mobilności

producenci

–

technologii w obszarze
stacji

ładowania

w

Bydgoszczy;
-

rozwój

systemów

współdzielenia

pojazdów

samochodowych i jednośladowych (car pooling i car
sharing);

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zidentyfikowanych zagadnień problemowych

Niniejsze opracowanie powstało dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

str. 101

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku

PRIORYTETY ROZWOJOWE (CELE
STRATEGICZNE ORAZ OPERACYJNE) W
ZAKRESIE WDROŻENIA STRATEGII
ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI, W
TYM ZINTEGROWANEGO SYSTEMU
TRANSPORTOWEGO
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9.

Priorytety rozwojowe (cele strategiczne oraz operacyjne) w

zakresie wdrożenia Strategii rozwoju elektromobilności, w tym
zintegrowanego systemu transportowego
Strategia rozwoju elektromobilności przedstawia kierunki oczekiwanych zmian w zakresie
zwiększenia wykorzystania pojazdów, zasilanych paliwami alternatywnymi. Jednak jej
głównym (strategicznym) celem jest:
Ograniczenie negatywnego wpływu sektora
transportowego na jakość życia mieszkańców Bydgoszczy.

Realizacja celu głównego – strategicznego będzie monitorowana przy wykorzystaniu
następujących wskaźników:
o Liczba dni z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu stężeń dobowych pyłu
zawieszonego PM10 w ciągu roku,
o Emisja do atmosfery CO z transportu w Mg,
o Udział

osób

eksponowanych

na

hałas

drogowy

wyrażony

wskaźnikiem

długookresowego średniego poziomu dźwięku, wyznaczonego w ciągu wszystkich dób
w roku z uwzględnieniem pory dnia LDWN>55 dB.
Cel główny planowany jest poprzez realizację celów operacyjnych, takich jak:
Rozwój zero- i niskoemisyjnych usług miejskich
Realizacja tego celu będzie monitorowana za pomocą wskaźników nawiązujących do
wymogów ustawowych:
o Udział pojazdów elektrycznych wykorzystywanych do obsługi Urzędu Miasta
Bydgoszczy,
o Udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym,
wykorzystywanych do realizacji przez Miasto zadań publicznych.
Tworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności
indywidualnej

oraz

innych

form

transportu

zero-

i niskoemisyjnego
Poziom osiągnięcia celu będzie mierzony za pomocą wskaźnika udziału elektrycznych
samochodów osobowych w liczbie samochodów osobowych ogółem.
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Poprawa konkurencyjności i bezpieczeństwa publicznego
transportu zbiorowego oraz organizacji ruchu drogowego
Realizacja tego celu będzie monitorowana przez porównanie liczby pasażerów
przewiezionych komunikacją miejską w ciągu roku.
Ograniczenie
zwiększenie

zużycia

udziału

energii

energii

ze

konwencjonalnej
źródeł

oraz

odnawialnych

w transporcie
Poziom osiągnięcia celu będzie mierzony za pomocą wskaźnika udziału energii z OZE
i kogeneracji w ogólnym zużyciu energii przez jednostki miejskie.
Tabela 35. Cele oraz zadania w zakresie wdrażania elektromobilności
CEL GŁÓWNY: OGRANICZENIE NEGATYWNEGO WPŁYWU SEKTORA TRANSPORTOWEGO NA JAKOŚĆ ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW BYDGOSZCZY
Zadania inwestycyjne
Nr
Cel szczegółowy
Litera
Tytuł
Zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych we
A
flocie pojazdów użytkowanych przez Miasto
Wykonywanie zadań publicznych przy udziale
pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem
B1
ziemnym przez jednostki organizacyjne Miasta
Rozwój zero i niskoemisyjnych usług
I
Bydgoszczy
miejskich
Zlecanie zadań publicznych przy udziale pojazdów
B2
elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym
Zakup autobusów zeroemisyjnych przez Miasto
C
Bydgoszcz
Stworzenie sieci ogólnodostępnych punktów
D
ładowania pojazdów elektrycznych
Tworzenie warunków dla rozwoju
elektromobilności indywidualnej
Stworzenie strefy czystego transportu w centrum
II
E
oraz innych form transportu zero- i
Bydgoszczy
niskoemisyjnego
Stworzenie warunków dla pojazdów indywidualnych
I
o napędzie elektrycznym
F
Rozbudowa systemu ITS
G
Budowa dróg rowerowych
J
Budowa bus-pasów
Poprawa konkurencyjności i
Oświetlenie ulic – doświetlenie przystanków i przejść
K
bezpieczeństwa publicznego
dla pieszych
III
transportu zbiorowego oraz
Aktywne znaki drogowe, lustra, przystanki dla
L
organizacji ruchu drogowego
niepełnosprawnych
Kampanie społeczne wspomagające osiągnięcie
M
założonych celów
H
Budowa centrów przesiadkowych P&R
Ograniczenie zużycia energii
konwencjonalnej oraz zwiększenie
Nowe instalacje wzmacniające samowystarczalność
IV
N
udziału energii ze źródeł
energetyczną Bydgoszczy
odnawialnych w transporcie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie zdefiniowanych zadań inwestycyjnych
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PLAN WDROŻENIA
ELEKTROMOBILNOŚCI
W MIEŚCIE
BYDGOSZCZY
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10. Plan wdrożenia elektromobilności w Mieście Bydgoszczy
10.1.

Zakres i metodyka analizy wybranej Strategii

rozwoju elektromobilności
Metodologia
Program rozwoju elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju wspiera rozwój elektromobilności w Polsce. Podstawą prawną do wdrażania
elektromobilności w Polsce jest Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Poniżej omówiono możliwe warianty dla wskazania najlepszego rozwiązania pod
względem kryteriów technicznych, instytucjonalnych, ekonomicznych oraz środowiskowych.
W trakcie przygotowywania Strategii wykorzystano dostępną wiedzę na temat technik
i technologii oraz zestawiono je z obecnymi potrzebami oraz perspektywami rozwojowymi
Bydgoszczy w zakresie demografii, transportu, elektroenergetyki i ochrony środowiska
naturalnego.
Zastosowana metodyka wymagała skorzystania z danych dotyczących preferencji
transportowych, które zbadano w ramach przeprowadzonej ankietyzacji mieszkańców
i przedsiębiorców. Końcowy zakres działań został skonsultowany z najważniejszymi
interesariuszami Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy.
Trzy warianty rozwoju elektromobilności w Bydgoszczy
Wariant I - pasywny
Brak działań ze strony Miasta, podległych mu jednostek oraz spółek może w istotny sposób
opóźnić rozwój elektromobilności, a nawet go hamować. W wariancie tym zakłada się brak
realizacji zadań. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego scenariusza może wyniknąć z braku
środków w budżecie miasta, spółkach miejskich oraz w zewnętrznych źródłach finansowania.
W wariancie tym nie zostaną zrealizowane wymagania narzucone w Ustawie
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dotyczące minimalnej liczby samochodów
elektrycznych we flocie miejskiej i samochodów niskoemisyjnych we flocie jednostek
wykonujących zadania publiczne Miasta.
W tym wariancie byłyby zrealizowane jedynie zadania informacyjno – edukacyjne, które
nie wymagają nakładów inwestycyjnych.
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Wariant II - optymistyczny
Wariant optymistyczny zakłada realizację wszystkich zadań związanych z rozwojem
elektromobilności. Zakres działań będzie w pełni odpowiadał wymogom, wynikającym
z obowiązujących przepisów.
Realizacja wariantu II pozwoli na ograniczanie negatywnego wpływu transportu na jakość
życia bydgoszczan. Zadania podejmowane ze strony Miasta przyczynią się do istotnych
przemian w sektorze transportu. Prowadzona edukacja obywateli oraz wyznaczanie nowych
trendów spowoduje również zwiększenie wykorzystania alternatywnego napędu w sektorze
prywatnym. Prognozuje się również dalszy wzrost liczby pojazdów zero- i niskoemisyjnych.
W Wariancie II zakłada się realizację wszystkich działań informacyjno – edukacyjnych, a
dodatkowo pełną wymianę taboru obsługującego komunikację zbiorową oraz taboru
obsługującego Bydgoszcz i Spółki Miejskie na tabor zeroemisyjny. Ograniczenia budżetowe
uniemożliwiają realizację projektu w takiej skali.
Wariant III - wyważony
Wariant III zakłada zrównoważony rozwój Bydgoszczy w zakresie elektromobilności.
Uwzględnia również wyzwania stojące przed Miastem oraz ryzyko spełnienia jedynie
minimalnych wymogów, wynikających z EPA. Zakłada się, że część zadań może być wykonana
jedynie w przypadku uzyskania środków zewnętrznych. Dla tego wariantu przygotowano
bardzo szczegółowe wyliczenia kosztów i sposobu sfinansowania zadań niezbędnych
do osiągnięcia celu.
Przygotowano również projekcję liczby pojazdów elektrycznych i z napędem
alternatywnym (zeroemisyjnym) we wszystkich kategoriach pojazdów, przy czym rozważania
odnośnie kosztów realizacyjnych ograniczono jedynie do Urzędu Miasta i Spółek Miejskich.
Pokazanie skali elektromobilności wyrażonej liczbą i częstotliwością poruszania się
pojazdów w obrębie miasta pozwoliło na wyliczenie:
o emisji substancji szkodliwych do atmosfery w ekwiwalentnych Mg CO2,
o ilości energii, niezbędnej dla zasilania wszystkich pojazdów elektrycznych w okresie do
2030 roku.
Dla tego wariantu zdefiniowano również zadania do wykonania.
Wariant III stanowi wyważone połączenie działań informacyjno – edukacyjnych oraz
przewidywanych inwestycji w skali odpowiadającej możliwościom finansowym Miasta
Bydgoszczy z uwzględnieniem zewnętrznego dofinansowania.
Wariant III wskazano jako optymalny do realizacji w istniejących i przewidywanych
warunkach strukturalnych i ekonomicznych. W dalszej części przedstawiono zadania jakie
mają być zrealizowane dla wykonania tego Wariantu.
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10.2.

Planowane do realizacji działania

10.2.1.

Zadania i wymogi wynikające z ustawy o elektromobilności i

paliwach alternatywnych
A. Zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych
pojazdów
Zgodnie z art. 35 ust. 1 oraz art. 68 ust. 2 Ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (Dz. U. 2020 r., poz. 908) udział pojazdów elektrycznych użytkowanych we
flocie Urzędu Miasta Bydgoszczy powinien wynosić od:
o od 1 stycznia 2022 roku minimum 10% pojazdów o napędzie elektrycznym,
o od 1 stycznia 2025 roku minimum 30% pojazdów o napędzie elektrycznym.
B1. Wykonywanie zadań publicznych przy udziale pojazdów elektrycznych lub
napędzanych gazem ziemnym przez jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy
Zgodnie z art. 35 ust. 2 i 3 oraz art. 68 ust. 3 Ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (Dz. U. 2020 r., poz. 908) z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego
wymagane jest:
o od 1 stycznia 2022 roku zapewnienie minimum 10% pojazdów elektrycznych lub
pojazdów napędzanych gazem ziemnym,
o od 1 stycznia 2025 roku zapewnienie minimum 30% pojazdów elektrycznych lub
pojazdów napędzanych gazem ziemnym.
Wymagane liczby pojazdów w poszczególnych jednostkach Urzędu Miasta Bydgoszczy bez
osobowości prawnej przedstawione zostały w poniższej tabeli.
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Tabela 36. Liczba i koszty zakupu pojazdów w poszczególnych jednostkach Urzędu Miasta Bydgoszczy wg ustawy (stan na 31.12.2019 r.)

Wyszczególnienie

do 1.01.2022

1.01.2022 – 1.01.2025

L. poj.

Koszt inwestycji* [zł]

elekt.

Budżet

Dotacja

1

59 500

10 500

3

11

854 000

246 000

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

3

w tym:

BORPA

1

3 e-bus

378 000

162 000

Centrum Integracji Społecznej

1

12

913 500

256 500

Urząd Miasta Bydgoszczy (Wydział
Organizacyjno-Administracyjny)

Nr

Liczba pojazdów

A B1

Oświata

31.12.2019 r.
9

Koszt inwestycji [zł]
Budżet

Dotacja

2

119 000

21 000

26

1 946 000

534 000

6 e-bus

756 000

324 000

28

2 065 000

555 000

29

Zespół Domów Pomocy Społecznej i

10

Ośrodków Wsparcia
Miejska Pracowania Geodezyjna

2

Zespół Żłobków Miejskich

1

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji

29

Publicznej
Straż Miejska
Schronisko dla Zwierząt

Bydgoskie Centrum Sportu
(Hala „Łuczniczka”)
Bydgoski Zespół Placówek OpiekuńczoWychowawczych
Zakład Aktywności Zawodowej
SUMA

Liczba

27
B1

w tym:

1
3
3
122

Źródło: Opracowanie własne
*Dla obliczeń przyjęto wartość samochodu osobowego w kwocie 70 000,00 złotych z 15% dotacją; wartość e-busa 180 000,00 złotych z dotacją 30% do ceny zakupu
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Przewiduje się możliwość dofinansowania zakupu elektrycznych samochodów osobowych
na zasadach – przy cenie do 125 000 zł dotacja 15%, natomiast dla dofinansowania e-busów
obowiązywać będą warunki szczególne programu Gepard II i inne, które się pojawią w nowej
perspektywie UE. Samochody będą kupowane sukcesywnie w latach 2022 – 2024. Nakłady
roczne określa się na 688 330 zł.
B2. Zlecanie zadań publicznych przy udziale pojazdów elektrycznych lub
napędzanych gazem ziemnym
Podobnie wyglądają wymagania w stosunku do zadań publicznych Miasta Bydgoszczy
wykonywanych przez jednostki organizacyjne, spółki miejskie bądź wykonawców
zewnętrznych wykonujących na zlecenie Miasta zadania publiczne. Zgodnie z art. 35 ust. 2 i 3
oraz art. 68 ust. 3 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2020 r., poz.
908) z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego wymagane jest:
o od 1 stycznia 2022 roku zapewnienie minimum 10% pojazdów elektrycznych lub
pojazdów napędzanych gazem ziemnym,
o od 1 stycznia 2025 roku zapewnienie minimum 30% pojazdów elektrycznych lub
pojazdów napędzanych gazem ziemnym.
Ww. wymagania nie dotyczą zlecania wykonania zadania publicznego, którego wartość nie
przekracza równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych.
W 2019 roku Urząd Miasta Bydgoszczy nie dysponował pojazdami elektrycznymi.
W spółkach miejskich natomiast znajdował się jeden pojazd niskoemisyjny napędzany gazem
ziemnym (ProNatura) oraz 3 pojazdy zeroemisyjne o napędzie elektrycznym (MWiK).
Wymagana zgodnie z ustawą liczba pojazdów dla poszczególnych jednostek została
przedstawiona w poniższej tabeli.
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Tabela 37. Liczba i koszty zakupu pojazdów zeroemisyjnych w spółkach prawa handlowego i spółdzielniach komunalnych wg ustawy (stan wyjściowy na dzień 31.12.2019 r.)
Stan na 31.12.2019
Wyszczególnienie

Ogółem

Zeroemisyjne

01.01.2022
Liczba poj.
zeroemisyjnych

Spółka

01.01.2025

Koszt inwestycji [zł]
Dotacja
Razem

Liczba poj.
zeroemisyjnych

Spółka

Koszt inwestycji [zł]
Dotacja
Razem

Komunalne Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

22

0

3

1 050 000

1 050 000

2 100 000

3

1 050 000

1 050 000

2 100 000

16

0

2

119 000

21 000

140 000

3

178 500

31 500

210 000

Międzygminny Kompleks
Unieszkodliwiania Odpadów
ProNatura Sp. z o.o.

5

0

1

59 500

10 500

70 000

2

119 000

21 000

140 000

44

1

3

1 050 000

1 050 000

2 100 000

11

3 850 000

3 850 000

7 700 000

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Leśny Park Kultury i Wypoczynku
"Myślęcinek" Sp. z o.o.

4

0

1

350 000

350 000

700 000

2

700 000

700 000

1 400 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w
Bydgoszczy Sp. z o.o.

53

0

5

297 500

52 500

350 000

11

654 500

115 500

770 000

130

3

10

3 500 000

3 500 000

7 000 000

26

9 100 000

9 100 000

18 200 000

Administracja Domów Miejskich
"ADM" Sp. z o.o.

Spółdzielnia Socjalna
„Bydgoszczanka”
Razem osobowe

8

0

1

59 500

10 500

70 000

3

178 500

31 500

210 000,00

83

0

9

535 500

94 500

630 000

19

1 130 500

199 500

1 330 000

Razem ciężarowe

199

4

17

5 950 000

5 950 000

11 900 000

42

14 700 000

14 700 000

29 400 000

Ogółem
282
4
26
6 485 500
6 044 500
12 530 000
61
15 830 500
14 899 500 30 730 000
Źródło: Opracowanie własne* *Dla obliczeń przyjęto wartość samochodu osobowego w kwocie 70 000,00 zł z 15% dotacją; wartość samochodu ciężarowego CNG 700 000,00 złotych
z 50% dotacją. Dotacja oznacza dofinansowanie zakupu ze środków pomocowych krajowych NFOŚiGW lub zagranicznych RPO WK-P, POIiŚ, inne w pespektywie 2021 – 2027.
Samochody ciężarowe

Samochody osobowe
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Osiągnięcie wskazanej liczby pojazdów w mieście może być trudne do realizacji w przypadku
braku wsparcia w postaci środków zewnętrznych.
W przypadku zakupu pojazdów użytkowych, np. śmieciarek, pojazdów asenizacyjnych,
zamiatarek ich producenci planują wprowadzenie na rynek pojazdów w pełni elektrycznych.
Można przypuszczać, że w 2024 r. takie pojazdy będą już dostępne, co ułatwi spełnienie przez
poszczególne podmioty wymogów ustawy o elektromobilności.
Niewykluczone, że spółki miejskie, szczególnie ProNatura, postawią na samochody
ciężarowe napędzane CNG.
C. Świadczenie usługi lub zlecanie świadczenia usługi komunikacji miejskiej podmiotom,
których udział autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów na
obszarze tej jednostki samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 30%
Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (Dz. U. 2020, poz. 908) Miasto co 36 miesięcy sporządza analizę kosztów
i korzyści związanych z eksploatacją autobusów zeroemisyjnych. W przypadku wykazania
braku korzyści z wykorzystywania ww. pojazdów możliwe jest odstąpienie od realizacji
obowiązku osiągnięcia zakładanego poziomu udziałów autobusów zeroemisyjnych.
W przypadku wystąpienia korzyści wymagane jest wprowadzenie:
o od 1 stycznia 2021 roku – 5% autobusów zeroemisyjnych,
o od 1 stycznia 2023 roku – 10% autobusów zeroemisyjnych,
o od 1 stycznia 2025 roku – 20% autobusów zeroemisyjnych,
o od 1 stycznia 2028 roku – 30% autobusów zeroemisyjnych
Zgodnie z wnioskami z dokumentu „Analiza kosztów i korzyści wykorzystania autobusów
zeroemisyjnych” (AKK) z 2018 roku (okres obowiązywania obejmuje lata 2019 – 2021),
ZDMiKP może kontraktować usługi bez spełnienia tego warunku na dzień 1 stycznia 2021 roku.
Jednakże w okresach następnych według ustawy, jeżeli kolejna AKK nie potwierdzi
możliwości odstąpienia od realizacji wyżej określonego obowiązku, MZK powinny spełniać
wymogi określające % pojazdów zeroemisyjnych w użytkowanej flocie pojazdów według
poniższego zestawienia.
Zgodnie z opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dniu 3 października 2013 r. poz. 2965 uchwałą nr XLVI/968/13 Rady Miasta Bydgoszczy z
dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego dla miasta Bydgoszczy: „Planowane tryby zawierania umów o
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz założenia, rozdział 10.1
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punkt C Planu; „Zakłada się powierzenie usług przewozowych w trakcji autobusowej
podmiotowi wewnętrznemu, tj. MZK Sp. z o.o., na docelowym poziomie (rok 2016) około 70%
całkowitej pracy przewozowej tej trakcji ”.
Dla obliczenia liczby pojazdów, która będzie wypełniać postanowienia art. 68 ust. 4
Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2020 r., poz. 908) w okresie
objętym Strategią, tj. do dnia 31 grudnia 2030 roku przyjęto poniższe dane:
1) Liczba autobusów MZK spółka z o.o. wg stanu na dzień 31.07.2020 roku – 163
2) Liczba autobusów przewoźnika zewnętrznego IREX TRANS na dzień 31.07.2020 roku – 55
3) Przewidywana liczba autobusów obsługujących linie ZDMiKP na lata 2021 – 2030 – 214
4) Wymóg ustawowy
Tabela 38. Zakładana liczba pojazdów zeroemisyjnych
Z tego przypada na:
Liczba pojazdów
Próg %
Od dnia
zeroemisyjnych
MZK
Przewoźnik zewnętrzny
5
1.01.2021
0
0
0
10

1.01.2023

21

1

20
1.01.2025
43
23
30
1.01.2028
64
44
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ZDMiKP

20

Uwagi
AKK Bydgoszcz
Umowa z
przewoźnikiem –
wymóg 30%
zeroemisyjnych

20
20

5) Koszty zakupu pojazdów zeroemisyjnych. ZDMiKP rozważa jedynie opcję zakupu
pojazdów o napędzie elektrycznym. Poniżej w przeliczeniu na jeden pojazd wraz z
kosztami towarzyszącymi:
Tabela 39. Koszty zakupu pojazdów elektrycznych wraz z ładowarkami
Lp.
Kategoria kosztów
Cena netto
Cena brutto
1.

Solaris 12 E MAXI

2 200 000,00

2 706 000,00

2.

Ładowarka kablowa plug-in o
mocy 100 kW*

150 000,00

184 500,00

3.

Ładowarka z odwróconym
pantografem**

630 000,00

774 900,00

2 665 000,00

3 277 950,00

1 250 000,00

1 537 500,00

3 885 000,00

4 765 450,00

Razem cena pojazdu z infrastrukturą
Koszty utrzymania sieci do
ładowania jednego pojazdu w
cyklu 10-letnim
Ogółem cena pojazdu
4.

Uwagi
Średnia z ostatnich
przetargów
Na każdy autobus musi
przypadać jedno stanowisko
ładowania długiego
(nocnego)
Jeden pantograf odwrócony
powinien przypadać na dwa
pojazdy
Do ceny pojazdu doliczono ½
pozycji nr 3
Zakłada się, że koszt
utrzymania sieci wyniesie
125 000,00 zł netto rocznie

*Roczny koszt eksploatacji ładowarki plug-in: 50 tys. zł; **ładowarki pantografowej: 150 tys. zł
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ZDMiKP
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6) Porównanie kosztów zakupu autobusu elektrycznego przypadającego na 1 wzkm z
kosztami zakupu pojazdu napędzanego silnikiem diesla
Tabela 40. Porównanie kosztów autobusu elektrycznego oraz autobusu napędzanego silnikiem diesla
Lp.
Wyszczególnienie
Pojazd elektryczny
Pojazd ON
1.
Cena brutto pojazdu z infrastrukturą
4 765 450,00
1 476 000,00
2.
Przebieg w ciągu roku w km
50 000
50 000
3.
Przebieg w ciągu 10 lat w km
500 000
500 000
4.
Nakłady inwestycyjne na 1 wzkm w zł
9,33
3,00
5.
Nakłady inwestycyjne zweryfikowane
12,30
3,00
wskaźnikiem 1,3
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ZDMiKP

Wskaźnik wymiany taboru 1,3 co oznacza, że przy zakupie 13 autobusów elektrycznych
likwidujemy 10 autobusów ON. Wynika to ze specyfiki eksploatacji pojazdu
elektrycznego, który w ciągu dnia musi mieć przerwy na ładowanie baterii.
7) Wyliczenie nakładów inwestycyjnych koniecznych do poniesienia w celu zakupu
pojazdów zeroemisyjnych (elektrycznych) przez przewoźników obsługujących ZDMiKP
w Bydgoszczy

Lp.

1.

2.

Tabela 41. Wyliczenia nakładów inwestycyjnych koniecznych do poniesienia
Nakłady do poniesienia dla spełnienia wymogów
Ustawy od:
Wyszczególnienie
1.01.2023
1.01.2025
1.01.2028
Przewoźnik zewnętrzny
Liczba pojazdów
20
Nakłady inwestycyjne brutto
72 919 000,00
MZK spółka z o.o.
Liczba pojazdów
1
22
21
Nakłady inwestycyjne brutto
3 646 950,00 80 232 900,00
76 585 950,00
z tego:
Udział własny MZK spółka z o.o. 15%
547 042,50
12 034 935,00
11 487 892,50
Dofinansowanie zewnętrzne 85%
3 099 907,50 68 197 965,00
65 098 057,50
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ZDMiKP

Ogółem

20
72 919 000,00
44
160 465 800,00
24 069 870,00
136 395 930,00

8) Proponowany harmonogram zakupów w podziale na lata:
Tabela 42. Proponowany harmonogram zakupów
Rok zakupu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Pozycja
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Razem

Autobus elektryczny

1

11

11

7

7

7

44

Ładowarka kablowa

1

11

11

7

7

7

44

Ładowarka pantograf

1

5

6

4

3

3

22

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ZDMiKP
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9) Przewidywane nakłady do poniesienia w poszczególnych latach w złotych
Tabela 43. Przewidywane nakłady do poniesienia w poszczególnych latach
Rok zakupu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Pozycja
2022
2023
2024
2025
2026

2027

Razem

Autobus elektryczny

2 706 000,00

29 766 000,00

29 766 000,00

18 942 000,00

18 942 000,00

18 942 000,00

119 064 000,00

Ładowarka kablowa

184 500,00

2 029 500,00

2 029 500,00

1 291 500,00

1 291 500,00

1 291 500,00

8 118 000,00

Ładowarka pantograf
Razem:

774 900,00

3 874 500,00

4 649 400,00

3 099 600,00

2 324 700,00

2 324 700,00

17 047 800,00

3 665 400,00

35 670 000,00

36 444 900,00

23 333 100,00

22 558 200,00

22 558 200,00

144 229 800,00

z tego:
Udział MZK 15%
Dofinansowanie 85%

549 810,00

5 350 500,00

5 466 735,00

3 499 965,00

3 383 730,00

3 383 730,00

21 634 470,00

3 115 590,00

30 319 500,00

30 978 165,00

19 833 135,00

19 174 470,00

19 174 470,00

122 595 330,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ZDMiKP

W obliczeniach przewidziano zakup autobusów o napędzie elektrycznym klasy Solaris
Urbino LE12 w uśrednionej cenie po 3 277 950,00 zł za jeden pojazd. W cenie tej zawarte są
koszty zakupu infrastruktury – ładowarek w liczbie: 1 ładowarka plug-in na 1 pojazd,
1 ładowarka pantografowa na 2 pojazdy. Przewidziano dofinansowanie zakupów w ramach
programu realizacyjnego Gepard II w wysokości 85%. Zakup nastąpi sukcesywnie: 1 pojazd w
2022, 11 pojazdów w latach 2023 i 2024 oraz po 7 pojazdów rocznie w latach 2025 – 2027.
D. Zapewnienie

minimalnej

liczby

punktów

ładowania

zainstalowanych

w ogólnodostępnych stacjach ładowania oraz zapewnienie minimalnej liczby punktów
tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG)
Ogólnodostępną stację ładowania zgodnie z art. 64 Ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (Dz. U. 2020 r., poz. 908) buduje lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego.
Wyznaczenie do pełnienia funkcji operatora oraz dostawcy usług ładowania odbywa się
poprzez wniosek wójta, burmistrza bądź prezydenta skierowany do Urzędu Regulacji
Energetyki o wyznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego. Prezes URE w drodze decyzji
wyznacza do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy
usług ładowania przedsiębiorstwo energetyczne, posiadające największą liczbę odbiorców
końcowych na danym terenie. Minimalna liczba narzucona ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2020 r., poz. 908) wynosi 210, a dla
punktów tankowania CNG - 2.
Realizacja tego wymogu została szczegółowo omówiona podrozdziale Lokalizacja stacji i
punktów ładowania pozostałych pojazdów, w tym komunalnych (10.6)
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E. Możliwość stworzenia stref czystego transportu dostępnych bez ograniczeń dla
pojazdów elektrycznych, napędzanych wodorem lub napędzanych gazem ziemnym
W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko
w związku z emisją zanieczyszczeń z transportu w Bydgoszczy możliwe jest zastosowanie stref
czystego transportu. Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (Dz. U. 2020 r., poz. 908) strefy te można wyznaczyć na terenie śródmiejskiej
zabudowy lub w jej części, stanowiącej zgrupowanie intensywnej zabudowy, określonej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - w
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Do stref tych
wjechać mogą jedynie pojazdy elektryczne, napędzane wodorem, biogazem lub gazem
ziemnym.
Przewiduje się stworzenie jednej strefy w centrum zagospodarowując część strefy
płatnego parkowania A. Przewidywane nakłady na ten cel wyniosą 900 000,00 złotych
i zostaną wydatkowane w latach 2025 i 2026 według następującego scenariusza:
Tabela 44. Nakłady na utworzenie strefy czystego transportu
Oznaczenie strefy

Nakłady 2025 [zł]

Nakłady 2026 [zł]

Budżet

Dotacja

Budżet

Dotacja

Strefa śródmiejska

300 000

600 000

300 000

600 000

Razem

300 000

600 000

300 000

600 000

Źródło: Opracowanie własne

Finansowanie projektu będzie możliwe w ramach nowej perspektywy UE ze środków na
wspieranie projektów promujących poprawę warunków życia mieszkańców w zakresie
ograniczania hałasu oraz emisji liniowej z pojazdów. Przewidywane dofinansowanie wyniesie
66,7%.
10.2.2.

Zadania w zakresie poprawy konkurencyjności transportu

publicznego oraz rozwoju innych form transportu zero i niskoemisyjnego, w
tym rozwiązań Smart City
Konkurencyjność transportu publicznego zależy od korzyści, jakie korzystanie z tej formy
przemieszczania się przynosi pasażerom. Kryteria jakimi kierują się mieszkańcy to:
o dopasowanie rozkładu linii do miejsca zamieszkania oraz celu podróży (czas dojścia do
przystanku),
o czas przejazdu do miejsca docelowego (uprzywilejowanie autobusu lub tramwaju
w ruchu ulicznym).
Należy tu wskazać ważny czynnik, obniżający zainteresowanie komunikacją zbiorową jakim
jest panująca epidemia COVID-19. Zgodnie z zaleceniami WHO, bydgoszczanie unikają
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zamkniętych przestrzeni publicznych w obawie przed zarażeniem. Wpływ epidemii opisano
szczegółowo w podrozdziale 10.4.2.
Można przewidywać, że do 2030 r. (a więc w okresie objętym niniejszym Strategią) zmieni
się obraz transportu publicznego w zakresie ścieżek rowerowych, centrów przesiadkowych
oraz elektrycznych pojazdów indywidualnych – jednośladowych i samochodów.
F. Rozbudowa systemu ITS
System ITS jest projektem otwartym z perspektywą ciągłej rozbudowy i ulepszeń. Rozwój
systemu jest ważny dla jakości powietrza oraz wyznaczania nowych trendów
w przemieszczaniu się i analizowaniu ruchu w mieście. Rozbudowa systemu może istotnie
poprawić jego efektywność mierzoną skróceniem czasu potrzebnego na pokonanie trasy w
mieście tramwajem lub autobusem. Na rozbudowę przewidziano kwotę po 500 000 złotych w
latach 2022, 2025, 2027 z 50% dofinansowaniem z POIiŚ lub innego w kolejnej perspektywie.
Tabela 45. Nakłady na rozbudowę systemu ITS
Nakłady 2022

Zadanie
Monitorowanie
ruchu ulicznego
Rozszerzenie
systemu
zarządzania
ruchem
Razem

Nakłady 2025

Nakłady 2027

Budżet

Dotacja

Budżet

Dotacja

Budżet

Dotacja

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Źródło: Opracowanie własne

G. Budowa dróg rowerowych
Według danych na koniec 2019 roku, bydgoscy rowerzyści mieli do dyspozycji drogi
rowerowe o łącznej długości 90,66 km (dane obejmują ścieżki położone po jednej stronie
drogi). W tym samym roku oddano do użytku ponad 5 km nowych ścieżek rowerowych.
Infrastruktura rowerowa nadal jest rozbudowywana: w realizacji są drogi rowerowe
wzdłuż ulic Kujawskiej, Kolbego i Jeździeckiej. Trwa też procedura przetargowa związana
z wyłonieniem wykonawcy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku ulica Podkowa – ulica
Gdańska. Dla osiągnięcia stanu adekwatnego do liczby mieszkańców, korzystających
z rowerów należałoby utrzymać obecne tempo inwestycji w tym zakresie.
Miasto planuje rozbudowę parkingów dla rowerów w szczególności w miejscach
przesiadkowych takich jak dworce kolejowe.
Tabela 46. Nakłady na budowę dróg rowerowych w zł
Zadanie
Budowa dróg
rowerowych
Razem

Praca ciągła 2021 – 2030

Finansowanie

Km/ rok

Koszt 1 km

Nakłady/ rok

Budżet

Dotacja

5

1 200 000

6 000 000

2 000 000

4 000 000

5

1 200 000

6 000 000

2 000 000

4 000 000

Źródło: Opracowanie własne
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Finansowanie projektu będzie możliwe w ramach nowej perspektywy UE ze środków na
wspieranie projektów promujących poprawę warunków życia mieszkańców w zakresie jakości
środowiska, przewidywane dofinansowanie ze środków pomocowych UE wyniesie 66,7%
kosztów kwalifikowanych.
H. Budowa centrów przesiadkowych P&R
W tym zakresie przewiduje się budowę i modernizację infrastruktury w postaci węzłów
i parkingów przesiadkowych, zintegrowanych ze szlakami komunikacyjnymi oraz ścieżkami
rowerowymi obszaru według koncepcji „Park&Ride”, „Car-sharing” czy „Bike&Ride”. Poniżej
zestawiono inwestycje realizowane i planowane, na które zostały podpisane umowy na
dofinansowanie w ramach ZIT WK-P.
Tabela 47. Inwestycje w zakresie P&R
Lp.

Lokalizacja

Koszt*

1.

Kubaturowy (podzielony na dwie
strefy) płatny parking i P&R przy
Urzędzie Miasta na ul.
Grudziądzkiej

2021

2.

Węzeł zachodni (Nad Torem –
Grunwaldzka)

2021

3.

Las Gdański (Gdańska –
Rekreacyjna)

4.

ul. Kujawska (wlot ul. Kujawskiej
do Ronda Kujawskiego)

5.

Przylesie (skrzyżowanie ulic
Akademickiej i Korfantego)

*dane z
rozstrzygnięcia
przetargu za całość
zadania
24 463 328,55

6.

Węzeł wschodni przebudowa trasy wschód-zachód
(dodatkowy parking P&R pod
koniec przebudowy, połączenie
PKP, tramwaju, autobusu z
ruchem samochodowym)

7.

Kolejne trzy węzły

3 x 1 400 000

Zaangażowanie budżetu

3 x 350 000

Termin

Finansowanie

2022
2022

ZIT WK-P

2022

2023

2024, 2027, 2030

ZIT RPO WK-P
75% dotacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ZDMiKP
*dane z rozstrzygnięcia przetargu za całość zadania 24 463 328,55 podzielone na 6 zadań

Inwestycje w tym zakresie należy kontynuować w następnych latach. Przewiduje się
realizację następnych centrów w latach 2024, 2027 i 2030. Szczegóły w poniższej tabeli.
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Tabela 48. Nakłady na budowę centrów przesiadkowych
Nakłady 2024 [zł]

Zadanie
Centrum
przesiadkowe
Razem

Nakłady 2027 [zł]

Nakłady 2030 [zł]

Budżet

Dotacja

Budżet

Dotacja

Budżet

Dotacja

350 000

1 050 000

350 000

1 050 000

350 000

1 050 000

350 000

1 050 000

350 000

1 050 000

350 000

1 050 000

Źródło: Opracowanie własne

Finansowanie projektu będzie możliwe w ramach nowej perspektywy UE ze środków na
wspieranie projektów promujących poprawę warunków życia mieszkańców w zakresie
dostępności transportu publicznego. Przewidywane dofinansowanie to 75% kosztów
kwalifikowanych.
I. Stworzenie warunków dla pojazdów indywidualnych o napędzie elektrycznym
Elektromobilność powinna rozwijać się równolegle w sektorach: „samorząd”
i „społeczeństwo”. Powstająca w mieście struktura ładowania pojazdów elektrycznych oraz
wszelkie dostępne formy wsparcia mają aktualnie niewielki wpływ na wzrost liczby pojazdów
zasilanych energią elektryczną, głównie z powodu zbyt wysokiej ceny pojazdów
zeroemisyjnych. Pojawiają się jednak już na rynku pojazdy elektryczne, które mogą być
wykorzystywane jako drugi samochód w gospodarstwie domowym.
Liczbę gospodarstw domowych w Bydgoszczy szacuje się na poziomie 145 800 ze średnią
liczbą osób wynoszącą 2,57. Statystycznie (według GUS) 25% gospodarstw posiada więcej niż
jedno auto ze średnią kwotą wydaną na drugi samochód wynoszącą około 60 000 złotych.
Cena nowego samochodu elektrycznego wciąż przerasta możliwości finansowe obywateli
Bydgoszczy.
Projekcja liczby pojazdów elektrycznych w Bydgoszczy sporządzona została po debacie na
temat rozwoju elektromobilności, która odbyła się na Uniwersytecie TechnologicznoPrzyrodniczym. Wynikało z niej, że istotnym elementem ładu przestrzennego w zakresie
elektromobilności powinno być zdefiniowanie liczby pojazdów o napędzie elektrycznym
w poszczególnych grupach w kolejnych latach, aż do 2030 roku. W tabeli poniżej wyliczono dla
poszczególnych kategorii pojazdów przewidywaną liczbę pojazdów o napędzie elektrycznym.
Dla wyliczeń przyjęto jednolite kryteria:
o przyrost pojazdów ogółem w latach następnych będzie na poziomie przyrostu w 2019
roku (różnica między 2019, a 2018) skorygowanym o wskaźnik zmiany liczby
mieszkańców Bydgoszczy,
o dla każdej kategorii założono, że określony % pojazdów nowo rejestrowanych będzie
o napędzie elektrycznym.
W tabeli zestawiono jedynie wyniki końcowe przeprowadzonej projekcji. Pełne obliczenia
zawiera załącznik nr 4 – wyliczenia do Projektu.
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Tabela 49. Prognoza zakupu pojazdów elektrycznych w Bydgoszczy w latach 2020 - 2030
Poszczególne lata
Wyszczególnienie

Dane rzeczywiste

Dane prognozowane

Liczba pojazdów

Rejestracje pojazdów w danym roku

2018

2019

Różnica

2020

2022

2024

2026

2028

2030

350 178

348 190

1 988

346 758

342 825

338 612

334 161

329 485

324 648

6 861

6 783

6 699

6 611

6 519

6 423

1

10

20

35

45

55

150

1 016

4 374

9 596

16 137

23 873

347

343

338

334

329

324

1

10

20

35

45

55

7

58

177

378

659

1 101

33

32

32

32

31

31

1

10

20

35

65

100

0

5

17

37

73

129

503

497

491

485

478

471

Udział motorowerów i skuterów elektrycznych w %

1

10

20

35

45

55

Liczba motorowerów i skuterów elektrycznych narastająco
na koniec roku

52

127

299

591

998

1 494

1 929

2 859

3 984

5 346

Liczba ludności w osobach

Samochody osobowe
Liczba / Rejestracje samochodów osobowych w sztukach*

208 691

Udział samochodów osobowych elektrycznych w %
Liczba samochodów osobowych elektrycznych narastająco
na koniec roku

215 580

6 889

30
Samochody ciężarowe

Liczba / Rejestracje samochodów ciężarowych w sztukach*,

30 892

31 240

348

Udział samochodów ciężarowych elektrycznych w %
Liczba ciężarowych elektrycznych narastająco na koniec roku

3
Autobusy

Liczba / Rejestracje autobusów w sztukach*,

1 357

1 390

33

Udział autobusów elektrycznych w %
Liczba autobusów elektrycznych narastająco na koniec roku
Motorowery i skutery
Liczba / Rejestracje motorowerów i skuterów w sztukach*

Liczba / Rejestracje hulajnóg w sztukach*

18 244

0

18 749

505

Hulajnogi
250
250

525

1 160

Udział hulajnóg elektrycznych w %

100

100

100

100

100

100

Liczba hulajnóg narastająco na koniec roku

525

1160

1 929

2 859

3 984

5 346

Źródło: Opracowanie własne
*Liczba pojazdów w latach 2018, 2019; Nowo rejestrowane samochody w kolejnych latach
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Na podstawie prognozowanej liczby pojazdów (tabela 49 i wyliczenia w załączniku nr 4)
obliczono przewidywaną liczbę pojazdów ogółem i elektrycznych wg rodzajów. Zgodnie z tymi
obliczeniami w 2030 roku 11,63% pojazdów będą stanowiły pojazdy elektryczne. Szczegóły
zawiera poniższa tabela.
Tabela 50. Udział pojazdów elektrycznych i zeroemisyjnych w ogólnej liczbie pojazdów w 2030 roku
Lp.

Rodzaj pojazdu

1.
2.

Stan na 31 grudnia 2030 roku
Liczba ogółem

Liczba elektrycznych

Udział w %

Samochody osobowe

216 075

23 873

11,05

Samochody ciężarowe

31 195

1 001

3,21

3.

Autobusy

1 360

129

9,49

4.

Motorowery i skutery

19 862

1 494

7,52

5.

Hulajnogi

5 346

5 346

100

273 838

31 843

11,63

Razem
Źródło: Opracowanie własne

Pojawienie się przewidywanej liczby pojazdów o napędzie elektrycznym lub
zeroemisyjnym może spowodować konieczność przeznaczenia środków finansowych na
dostosowanie ulic do specyficznych wymogów tych pojazdów związanych z trybem ich
użytkowania.
Tabela 51. Nakłady na przystosowanie ulic do ruchu pojazdów o napędzie zeroemisyjnym
Praca ciągła w latach 2021 – 2030
Nakłady rocznie [zł]
Budżet [zł]

Zadanie

Dostosowanie ulic:
progi zwalniające,
zatoczki, miejsca
Razem
Źródło: Opracowanie własne

Dotacja [zł]

500 000

250 000

250 000

500 000

250 000

250 000

Finansowanie projektu będzie możliwe w ramach nowej perspektywy UE ze środków na
wspieranie projektów promujących poprawę warunków życia mieszkańców w zakresie
dostosowania układu komunikacyjnego do potrzeb elektromobilności, przewidywane
dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych.
10.2.3.

Zadania w zakresie organizacji ruchu drogowego, w tym

rozwiązania Smart City
Poniżej zdefiniowano zadania inwestycyjne, które mają na celu poprawę organizacji
ruchu drogowego dla jego udrożnienia i zwiększenia bezpieczeństwa jego uczestników.
J. Budowa bus-pasów
Warunkiem koniecznym dla poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia dostępu do sieci
drogowej pojazdów uprzywilejowanych według organizatorów ruchu jest stworzenie sieci bus
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– pasów. Obecnie realizowane przebudowy ulic Kolbego i Kujawskiej w zakresie bus-pasów
zostaną zakończone w 2021 roku. Zadania te są finansowane w ramach RPO ZIT WK-P.
Autobusy korzystające z bus-pasów omijają korki, a więc czas ich przejazdu jest krótszy,
co nie tylko pozwala na ograniczenie emisji i hałasu, ale również zachęca mieszkańców
do korzystania z tej formy transportu. Umożliwienie samochodom elektrycznym poruszania
się po bus-pasach będzie sprzyjać rozwojowi elektromobilności w Bydgoszczy.
W najbliższych latach przewiduje się systematyczne przystosowywanie kolejnych ulic do
tworzenia bus-pasów. W poniższej tabeli zestawiono nakłady planowane na ten cel:
Tabela 52. Nakłady na tworzenie bus-pasów
Zadanie

Praca ciągła w latach 2021 – 2030
Nakłady rocznie [ zł]

Budżet [zł]

Dotacja [zł]

5 000 000

2 500 000

2 500 000

5 000 000

2 500 000

2 500 000

Bus-pas w ciągu ulicy
Razem
Źródło: Opracowanie własne

Finansowanie projektu będzie możliwe w ramach nowej perspektywy UE ze środków na
wspieranie projektów promujących poprawę warunków życia mieszkańców w zakresie
dostosowania układu komunikacyjnego do potrzeb elektromobilności, przewidywane
dofinansowanie to 50% kosztów kwalifikowanych.
K. Oświetlenie ulic – doświetlenie przystanków i przejść dla pieszych
Oświetlenie ulic to temat wykraczający poza ramy Strategii, jednak pewne zagadnienia z
nim związane powinny być uwzględnione. W Bydgoszczy powstają nowe ulice wymagające
oświetlenia ze względu na bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Organizacja ruchu wymaga
doświetlenia takich miejsc jak: przystanki, centra przesiadkowe, newralgiczne przejścia dla
pieszych, przy równoczesnym zapewnieniu możliwości sterowania natężeniem światła
zależnie od pory dnia i nocy.
Coraz częściej zamiast tradycyjnych opraw montuje się energooszczędne oprawy LED,
które dodatkowo mogą być zasilane energią słoneczną. Zagadnienie to należy realizować
sukcesywnie w kolejnych latach
Tabela 53. Nakłady na oświetlenie ulic remontowanych i doświetlenie przystanków i przejść dla pieszych
Zadanie

Praca ciągła w latach 2021 – 2030
Nakłady rocznie [zł]

Budżet [zł]

Dotacja [zł]

Oświetlenie ulic
remontowanych
Przystanki i przejścia

1 000 000

500 000

500 000

1 000 000

500 000

500 000

Razem

2 000 000

1 000 000

1 000 000

Źródło: Opracowanie własne
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Finansowanie projektu będzie możliwe w ramach nowej perspektywy UE ze środków na
wspieranie projektów promujących poprawę warunków życia mieszkańców w zakresie
dostosowania układu komunikacyjnego do potrzeb, które pojawią się wraz z większą liczbą
pojazdów elektrycznych. Przewidywane dofinansowanie to 50% kosztów kwalifikowanych.
L. Aktywne znaki drogowe, lustra drogowe, przystanki dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych
W programie inwestycyjnym należy zabezpieczyć środki na pozostałe elementy
infrastruktury drogowej wzmacniające bezpieczeństwo użytkowników, takie jak: aktywne
znaki drogowe z diodami, lustra w miejscach niebezpiecznych, przystanki dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Tabela 54. Nakłady na pozostałe elementy infrastruktury drogowej
Praca ciągła 2021 – 2030

Zadanie

Nakłady/rocznie [zł]

Budżet [zł]

Dotacja [zł]

Aktywne znaki

100 000

50 000

50 000

Zakup i montaż luster

100 000

50 000

50 000

Przystanki

900 000

450 000

450 000

Razem

1 100 000

550 000

550 000

Źródło: Opracowanie własne

Finansowanie projektu będzie możliwe w ramach nowej perspektywy UE ze środków na
wspieranie projektów promujących poprawę warunków życia mieszkańców w zakresie
dostosowania układu komunikacyjnego do potrzeb, przewidywane dofinansowanie to 50%
kosztów kwalifikowanych.
10.2.4.

Zadania w zakresie propagowania elektromobilności

Działania w tym zakresie mają uzmysłowić wszystkim potencjalnym beneficjentom –
mieszkańcom, gościom, turystom - znaczenie elektromobilności. Przewidywane tempo
wdrożenia zmian może stanowić duże zaskoczenie dla większości z nas, dlatego tak ważne są
odpowiednie działania informacyjne.
Właściwa edukacja i dotarcie z informacjami dla użytkowników to warunek niezbędny dla
przekonania mieszkańców do elektromobilności.
M. Kampanie społeczne wspomagające osiągnięcie założonych celów
W poniższej tabeli zestawiono pakiet zadań do realizacji ciągłej w trakcie wdrażania Strategii.
Zadania te zasadniczo powinny generować jedynie niewielkie koszty po stronie Urzędu Miasta
Bydgoszczy, a ich realizacja powinna opierać się o współpracę z organizacjami społecznymi i
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aktywnymi obywatelami. Ważne będzie również włączenie w proces edukowania
potencjalnych użytkowników w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów elektrycznych.
Tabela 55. Harmonogram działań informacyjno – edukacyjnych
Lp.

Zadanie

Termin

Wykonawca

Finansowanie

1.

Informacje na stronie www. miasta

Praca ciągła

Urząd Miasta Bydgoszczy

10 000

2.

Spotkania z mieszkańcami

Praca ciągła

Miasto Bydgoszcz, NGO

5 000

3.

Prezentacje samochodów elektrycznych

Praca ciągła

Dealerzy samochodowi

0

4.

Szkolenia z zakresu jednośladów

Praca ciągła

Sprzedawcy i operatorzy

0

5.

Promocja ograniczenia hałasu

Praca ciągła

Miasto Bydgoszcz, NGO

5 000

Zaangażowanie budżetu miasta Bydgoszczy

20 000

Źródło: Opracowanie własne

Większość takich działań można realizować z mniejszym udziałem środków budżetowych
poprzez zaangażowanie fundacji i stowarzyszeń działających w tym obszarze.
10.2.5.

Zadania w zakresie rozwoju kogeneracji i OZE

Miasto Bydgoszcz dąży do samowystarczalności energetycznej, czyli do wytwarzania
energii na potrzeby własne. Podejmowane są zadania inwestycyjne, które umożliwią
zaspokojenie zapotrzebowania miasta i spółek miejskich energią wytwarzaną we własnym
zakresie z OZE lub w kogeneracji. Poniżej zestawiono w tabeli przewidywaną produkcję energii
elektrycznej z OZE i kogeneracji do 2030 roku:
Tabela 56. Zestawienie zapotrzebowania i produkcji energii z OZE rocznie w GWh
Rok

ProNatura
ZTPOK

BIOGAZ

KPEC

MWiK

Energia w GWh

ZZE
UM

Produkcja

Zapotrzebowanie

54

32

2020

54

2022

54

6

5

2

67

67

2024

54

12

7

4

77

77

2026

60

20

20

8

5

113

90

2028

60

20

45

8

5

138

120

2030

60

20

45

8

5

138

120

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych dla opracowania: „Koncepcja Zarządzania Energią”

W pozycji „zapotrzebowanie” zawarto dane odnośnie jednostek, które stopniowo miałyby
być zaopatrywane w energię elektryczną w ramach projektu. W 2020 roku dotyczyło
to oświetlenia ulic i Spółki Tramwaj Fordon. Ze względu na ograniczenia prawne, zamieszanie
na rynku energetycznym oraz prace dotyczące wyboru sposobu zarządzania energią system
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zostanie wdrożony w 2021 lub 2022 roku. Nadwyżki pojawiające się w latach od 2026 roku
mogą stanowić źródło zasilania dla pojazdów elektrycznych miasta i spółek miejskich, w tym
autobusów MZK obsługujących komunikację zbiorową.
Nakłady inwestycyjne na realizację zadań wymienionych w tabeli powyżej zostały już
poniesione albo są w fazie projektowania lub realizacji (fotowoltaika Urząd Miasta
Bydgoszczy).
Dla porównania poniżej zestawiono zapotrzebowanie na energię elektryczną dla pojazdów
o napędzie elektrycznym w okresie do 2030 roku.
Energia elektryczna dla zasilania pojazdów
Aby określić, ile energii elektrycznej należy zabezpieczyć dla prognozowanej liczby
pojazdów o napędzie elektrycznym przyjęto założenia uogólniające odnośnie parametrów
technicznych i eksploatacyjnych dla poszczególnych kategorii pojazdów.
Tabela 57. Parametry niezbędne do wyliczenia zapotrzebowania na energię dla pojazdu elektrycznego
Rodzaj pojazdu

kWh

km

Tesla 3

64

386

Koszt w zł
1 kWh
0,80

120,96

Koszt w zł
1 km
0,31

kWh/
100 km
16,58

Przebieg w
roku w km
8 500

Solaris Urbino 12 LE

160

150

0,80

128

0,85

106,67

60 000

Tesla Semi

200

800

0,80

160

0,80

25

30 000

Kawasaki KX-FSKID5.5

0,96

12

0,80

0,77

0,07

8

3 000

Skuter Amore

3,70

120

0,80

2,96

0,03

3,08

10 000

wartość

Źródło: Opracowanie własne na podstawie parametrów pojazdów wg producentów

Opierając się na przyjętych założeniach wyliczono przewidywane zapotrzebowanie na
energię elektryczną dla pojazdów elektrycznych w perspektywie do 2030 roku.
Tabela 58. Prognoza ilości energii elektrycznej potrzebnej dla zasilania pojazdów o napędzie elektrycznym
Wyszczególnienie
Samochody
osobowe
Autobusy
Motorowery i
skutery
Samochody
ciężarowe
Hulajnogi
Razem w kWh
Razem w GWh
Wyszczególnienie
Samochody
osobowe
Autobusy

2019

2020

2021

2022

2023

2024

42 279,79

211 485,90

475 902,80

1 431 828,14

3 213 350,06

6 163 906,00

0,00

0,00

128 000,00

335 945,78

645 978,33

1 056 758,96

0,00

16 042,35

23 752,63

39 083,55

61 940,86

92 225,89

22 500,00

52 500,00

181 740,69

438 719,13

821 855,95

1 329 496,79

231 250,00
296 029,79
0,30

485 625,00
765 653,25
0,77

765 437,50
1 574 833,62
1,57

1 073 231,25
3 318 807,85
3,32

1 411 804,38
6 154 929,58
6,15

1 784 234,81
10 426 622,45
10,43

2025

2026

2027

2028

2029

2030

9 564 343,90

13 524 352,94

17 919 583,71

22 742 907,72

27 987 100,29

33 644 856,56

1 668 932,04

2 378 348,77

3 384 780,25

4 683 832,51

6 271 015,16

8 240 217,54
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Wyszczególnienie
2019
2020
2021
2022
2023
Motorowery i
129 836,54
182 138,67
241 498,43
307 803,04
380 937,98
skutery
Samochody
1 959 930,71
2 836 624,68
3 831 619,44
4 943 024,51
6 168 920,20
ciężarowe
2 193 908,29
2 644 549,12
3 140 254,04
3 685 529,44
4 285 332,38
Hulajnogi
15 516 951,48 21 566 014,18 28 517 735,87 36 363 097,22 45 093 306,01
Razem w kWh
Razem w GWh
15,52
21,57
28,52
36,36
45,09
Źródło: Opracowanie własne na podstawie parametrów pojazdów wg producentów – dane z tabeli nr 57

2024
460 787,25
7 507 362,44
4 945 115,62
54 798 339,41
54,80

Ilość energii elektrycznej potrzebnej do zasilania pojazdów docelowo w 2030 roku osiągnie
wartość 54,8 GWh, co stanowi 4,9% zapotrzebowania na energię elektryczną przewidywaną
na 2030 rok (1 106,7 GWh). Jest to dla porównania nieco więcej niż w kogeneracji produkuje
rocznie ProNatura. Zakup tych pojazdów nie spowoduje potrzeby budowania dodatkowych
instalacji produkujących energię elektryczną, natomiast jest wskazane by każdy właściciel
pojazdu elektrycznego szukał rozwiązania łączącego ładowanie pojazdu z własną produkcją
energii elektrycznej z OZE.
Należy dążyć do kontynuowania prac zmierzających do utworzenia spółki obrotu energią
elektryczną oraz inwestycji zwiększających potencjał wytwórczy produkcji energii elektryczny
z instalacji dachowych na budynkach publicznych. Zadanie zdefiniowano w tabeli poniżej.
N. Nowe instalacje wzmacniające samowystarczalność energetyczną Bydgoszczy
Tabela 59. Nakłady na OZE na budynkach miasta i samozaopatrzenie miasta w energię elektryczną
Praca ciągła w latach 2021 – 2030
Nakłady rocznie [zł]
Budżet [zł]

Zadanie
Stworzenie Spółki obrotu
energią elektryczną
Instalacje OZE na budynkach i duże
elektrownie fotowoltaiczne
Razem
Źródło: Opracowanie własne

Dotacja [zł]

100 000

100 000

0

500 000

200 000

300 000

600 000

300 000

300 000

Finansowanie projektu będzie możliwe w ramach nowej perspektywy UE ze środków na
wspieranie projektów promujących zastępowanie energii węglowej energią ze źródeł
odnawialnych. Przewidywane dofinansowanie to 60% kosztów kwalifikowanych. Nakłady
przewidziano jedynie dla projektów realizowanych bezpośrednio z budżetu miasta.
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10.2.6.
Harmonogram niezbędnych inwestycji w celu wdrożenia Strategii rozwoju elektromobilności zgodnie z zapisami
ustawy o elektromobilności
Tabela 60. Harmonogram nakładów w tys. zł do poniesienia w okresie realizacji Strategii
Nr

Zadanie

A

Zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów użytkowanych
przez Miasto

B1

Wykonywanie zadań publicznych przy udziale pojazdów elektrycznych lub napędzanych
gazem ziemnym przez jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy

B2

Wykonywanie i zlecanie zadań publicznych przy udziale pojazdów elektrycznych lub
napędzanych gazem ziemnym

C

Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą (ładowarki plug-in i
ładowarki pantografowe) przez MZK spółka z o.o. w Bydgoszczy

D

Zapewnienie minimalnej liczby punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych
stacjach ładowania oraz zapewnienie minimalnej liczby punktów tankowania sprężonego
gazu ziemnego (CNG)

E

Stworzenie strefy czystego transportu w centrum Bydgoszczy

F

Rozbudowa systemu ITS

G

Budowa dróg rowerowych

H

Budowa centrów przesiadkowych P&R

I

Stworzenie warunków dla pojazdów indywidualnych o napędzie elektrycznym

J

Budowa bus-pasów

K

Oświetlenie ulic – doświetlenie przystanków i przejść dla pieszych

M

Aktywne znaki drogowe, lustra drogowe, przystanki dostosowane do potrzeb
niepełnosprawnych
Kampanie społeczne wspomagające osiągnięcie założonych celów

N

Nowe instalacje wzmacniające samowystarczalność energetyczną Bydgoszczy

L

RAZEM wydatki z budżetu Miasta Bydgoszczy
RAZEM dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych dla Miasta Bydgoszczy
Źródło: Opracowanie własne
Budżet Miasta Bydgoszczy

Dofinansowanie zewnętrzne dla Miasta

2021

2022
59,5
10,5
913,5
256,5
6 545,0
6 055,0

2023
59,5
10,5

549,8
3 115,6

5 350,5
30 319,5

2024

2025

2026

2027

59,5
10,5
2 065,0
555,0
16 240,0
15 260,0
5 466,7
30 978,2

3 500,0
19 833,1

3 383,7
19 174,5

3 383,7
19 174,5

300,0
600,0
500,0
500,0
2 000,0
4 000,0

300,0
600,0

2 000,0
4 000,0

250,0
250,0
2 500,0
2 500,0
1 000,0
1 000,0
550,0
550,0
20,0
300,0
300,0
7 420,0
9 700,0

250,0
250,0
2 500,0
2 500,0
1 000,0
1 000,0
550,0
550,0
20,0
300,0
300,0
6 920,0
9 200,0

2028

2029

2030

2 000,0
4 000,0

2 000,0
4 000,0

250,0
250,0
2 500,0
2 500,0
1 000,0
1 000,0
550,0
550,0
20,0
300,0
300,0
6 620,0
8 600,0

250,0
250,0
2 500,0
2 500,0
1 000,0
1 000,0
550,0
550,0
20,0
300,0
300,0
6 620,0
8 600,0

2 000,0
4 000,0
350,0
1 050,0
250,0
250,0
2 500,0
2 500,0
1 000,0
1 000,0
550,0
550,0
20,0
300,0
300,0
6 970,0
9 650,0

ENEA Operator Sp. z o.o.
/inwestorzy prywatni
/PGNiG (dla CNG)

2 000,0
4 000,0

500,0
500,0
2 000,0
4 000,0

2 000,0
4 000,0

250,0
250,0
2 500,0
2 500,0
1 000,0
1 000,0
550,0
550,0
20,0
300,0
300,0
7 593,0
8 867,0

250,0
250,0
2 500,0
2 500,0
1 000,0
1 000,0
550,0
550,0
20,0
300,0
300,0
7 120,0
9 100,0

250,0
250,0
2 500,0
2 500,0
1 000,0
1 000,0
550,0
550,0
20,0
300,0
300,0
6 679,5
8 610,5

Budżety spółek miejskich

2 000,0
4 000,0
350,0
1 050,0
250,0
250,0
2 500,0
2 500,0
1 000,0
1 000,0
550,0
550,0
20,0
300,0
300,0
9 094,5
10 215,5

Dofinansowanie zewnętrzne dla spółek miejskich

500,0
500,0
2 000,0
4 000,0
350,0
1 050,0
250,0
250,0
2 500,0
2 500,0
1 000,0
1 000,0
550,0
550,0
20,0
300,0
300,0
7 470,0
10 150,0

ENEA/PGNiG
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10.3

Planowany efekt ekologiczny związany z wdrażaniem Strategii rozwoju

elektromobilności
Podejmowane działania przyczynią się do ograniczania negatywnego wpływu transportu
drogowego na środowisko naturalne. Sam fakt zamiany części dotychczasowej liczby
pojazdów o napędzie tradycyjnym na pojazdy elektryczne spowoduje zmniejszenie ilości
substancji szkodliwych trafiających do atmosfery. W tabeli nr 61 zestawiono parametry jakie
przyjęto dla wyliczenia efektu środowiskowego (ograniczenie emisji w Mg). Dla obliczeń
założono, że poszczególne kategorie pojazdów będą pokonywać w ciągu roku wskazany
dystans w kilometrach przy spalaniu przyjętej ilości paliwa (benzyna Pb95 lub olej napędowy).
Tabela 61. Parametry niezbędne do wyliczenia emisyjności pojazdów spalinowych – dane uśrednione
Rodzaj pojazdu

Rodzaj paliwa

Zużycie

Liczba przejechanych
km w roku

paliwa

Emisja CO2

w l/100 km

Samochód osobowy

Benzyna Pb95

8 500

8

0,51

Autobus miejski

Olej napędowy

60 000

40

20,16

Samochód ciężarowy

Olej napędowy

30 000

35

8,82

Skuter

Olej napędowy

10 000

2,5

0,19

Hulajnoga

Olej napędowy

3 000

1,2*

0,26

Źródło: Kalkulator do obliczania emisyjności pojazdów opracowany na podstawie KOBiZE
*W tym przypadku jest to założenie teoretyczne – tyle spala motorower

Dla powyższych parametrów obliczono jaki skutek dla środowiska przyniesie pojawienie
się pojazdów elektrycznych. Obliczeń dokonano według rzeczywistych danych za 2019 rok
i danych przewidywanych w latach 2020 – 2030.

Tabela 62. Prognoza MgCO2e liniowo wyeliminowanego przez pojazdy o napędzie elektrycznym
Wyszczególnienie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Samochody osobowe

15,30

76,53

172,22

518,14

1 162,83

2 230,56

Autobusy

0,00

0,00

40,32

105,82

203,48

332,88

Motorowery i skutery

0,00

9,89

14,64

24,08

38,17

56,83

Samochody ciężarowe

26,46

61,74

213,73

515,93

966,50

1 563,49

Hulajnogi

65,00

136,50

215,15

301,67

396,83

501,51

Razem w Mg CO2

106,76

284,66

656,06

1 465,64

2 767,81

4 685,27
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Wyszczególnienie

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Samochody osobowe

3 461,10

4 894,13

6 484,65

8 230,09

10 127,83

12 175,23

Autobusy

525,71

749,18

1 066,21

1 475,41

1 975,37

2 595,67

Motorowery i skutery

80,01

112,24

148,82

189,67

234,74

283,94

Samochody ciężarowe

2 304,88

3 335,87

4 505,98

5 813,00

7 254,65

8 828,66

Hulajnogi

616,67

743,33

882,67

1 035,93

1 204,53

1 389,98

Razem w Mg CO2

6 988,37

9 834,75

13 088,33

16 744,10

20 797,12

25 273,48

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych odnośnie do ilości pojazdów elektrycznych 2019 - 2030

Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń, dzięki zamianie dotychczasowych środków
transportu na pojazdy elektryczne docelowo w 2030 roku ograniczymy emisję o 25 273,48
Mg CO2 do atmosfery. Jeżeli odniesiemy tę wielkość do emisji z sektora transportu, która
zawiera wszystkie emisje związane ze zużyciem paliw silnikowych w pojazdach poruszających
się w granicach miasta obliczonej dla 2017 roku (604 828 Mg CO2 na stronie 37 – szczegóły w
rozdziale 3) to oznacza zmniejszenie emisji o 4,17%.
Wspomniana powyżej zamiana obecnie użytkowanych środków transportu na pojazdy
elektryczne wpłynie także na poziom emisji liniowej. Prognozowane wartości emisji CO 2
w roku 2030 przedstawione zostały w poniżej tabeli.
Tabela 63. Prognozowana całkowita emisja liniowa pojazdów w 2030 r.
Samochody osobowe
CO
HC
NMHC
NOx
1 487,09
CO

HC

1 775,08

75,63

CO

HC

93,51

24,59

3 355,68

100,22

124,36
108,03
Samochody dostawcze
NMHC
NOx
42,50
506,19
Samochody ciężarowe
NMHC
NOx

HC+NOx

PM

93,78

11,01

HC+NOx

PM

361,01

27,81

HC+NOx

PM

162,34

2,28

Suma
166,86

776,56

454,79

41,10

Źródło: Opracowanie własne
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10.4

Struktura organizacyjna wdrażania Strategii

Wiodącą rolę w monitorowaniu i wdrażaniu Strategii pełnić będzie Urząd Miasta
Bydgoszczy. Realizacja Strategii będzie angażowała struktury urzędowe i miejskie
w następującym zakresie:
o Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej:
✓ aktualizacja planu transportowego,
✓ przygotowanie ”Analizy kosztów i korzyści wykorzystania autobusów
zeroemisyjnych”,
✓ pozyskiwanie środków zewnętrznych na wskazane w Strategii zadania
transportowe,
✓ realizacja inwestycji transportowych,
✓ organizacja ruchu,
✓ zakup taboru zeroemisyjnego.
o Wydział Organizacyjno-Administracyjny:
✓ zakup pojazdów elektrycznych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy,
✓ utrzymanie floty pojazdów UMB.
o Zespół ds. Zarządzania Energią:
✓ planowanie i monitoring realizacji budowy ogólnodostępnej infrastruktury
ładowania pojazdów,
✓ pozyskiwanie środków zewnętrznych na wskazane w Strategii zadania,
✓ koordynacja działań miasta związanych z rozwojem OZE i kogeneracji,
✓ promocja rozwiązań związanych z elektromobilnością.
o Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska:
✓ monitorowanie realizacji Strategii oraz informowanie o działaniach i efektach
wdrożeniowych,
✓ promocja rozwiązań związanych z elektromobilnością.
o Biuro Komunikacji Społecznej:
✓ promocja rozwiązań związanych z elektromobilnością.
o Wydział Funduszy Europejskich:
✓ pozyskiwanie środków z funduszy europejskich na realizację zadań Strategii.
o Wydział Zamówień Publicznych:
✓ nadzór nad przygotowywanymi przetargami w odniesieniu do zapisów EPA.
o Wydziały Urzędu Miasta Bydgoszczy i jednostki miejskie:
✓ zakup pojazdów elektrycznych przez poszczególne jednostki miejskie,
✓ zlecanie zadań publicznych podmiotom, które wykorzystują pojazdy z napędem
elektrycznym lub gazowym.
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o Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. i inni przewoźnicy:
✓ zakup taboru zero emisyjnego.
10.4.1

Dostosowanie planowanych rozwiązań do potrzeb osób

niepełnosprawnych
Podczas opracowywania Strategii uwzględniono potrzeby mieszkańców Bydgoszczy,
niezależnie od ich ograniczeń. Działania w zakresie rozwiązań służących potrzebom osób
niepełnosprawnych będą dotyczyć osób z różnymi dysfunkcjami m.in. wzroku, ruchu, słuchu
i mowy.
Na etapie wdrażania Strategii i zaproponowanych działań będą realizowane rozwiązania,
zapewniające osobom niepełnosprawnym przede wszystkim:
o możliwość swobodnego korzystania z infrastruktury miejskiej,
o możliwość poruszania się w miejscach publicznych (m.in. pojazdy, przystanki
autobusowe i tramwajowe, serwis, ładowanie baterii),
o dostęp do informacji dla osób niedowidzących i niedosłyszących.
Obecnie Miasto prowadzi systematyczne prace zmierzające do likwidacji barier
architektonicznych ograniczających dostęp do przestrzeni publicznej m.in. w obszarze
remontów i budów infrastruktury drogowej, jak również w zakresie dostosowywania taboru
i infrastruktury komunikacji miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakończono
realizację modelowego przystanku tramwajowego przy Placu Teatralnym, a do końca 2021
roku zostaną dostosowane 4 kolejne przystanki w ciągu ul. Gdańskiej w ramach ZIT RPO
WK-P. W zadaniach do realizacji (zadanie L) uwzględniono środki na sukcesywne
dostosowywanie przystanków do potrzeb osób niepełnosprawnych.
10.4.2

Wpływ epidemii COVID 19 na realizację Strategii rozwoju

elektromobilności
Powodzenie realizacji przedstawionych w Strategii celów i zadań stoi przed poważnym
wyzwaniem jakim jest epidemia COVID-19 wywołana wirusem SARS-CoV-2, dotykająca
w zasadzie wszystkich sfer życia społecznego: edukacji, działalności gospodarczej,
funkcjonowania urzędów i instytucji publicznych oraz zwykłych codziennych kontaktów
międzyludzkich. Również system komunikacji miejskiej musiał dostosować się do nowej,
trudnej rzeczywistości: zmniejszonego limitu pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej,
okresowej dezynfekcji przystanków i pojazdów, dodatkowych środków bezpieczeństwa dla
kierowców i motorniczych. Równocześnie ograniczenia związane z wychodzeniem z domu
spowodowały spadek liczby pasażerów korzystających z komunikacji – niewątpliwie wpłynie
to negatywnie na ilość sprzedanych biletów komunikacji miejskiej, a tym samym płynące
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z tego źródła przychody pokrywające koszty funkcjonowania komunikacji. Niewątpliwie zatem
dla organizatorów transportu publicznego, jak również całego sektora transportowego,
nadchodzą czasy nowych trudności finansowych. Ocenę wpływu, jaki w tej sytuacji COVID-19
może mieć na powodzenie realizacji zapisów Strategii, przedstawiono w formie
porównawczej: szans i zagrożeń.
Tabela 64. Wpływ epidemii COVID 19 na realizację Strategii
Szanse
Zagrożenia
Środki finansowe pochodzące z budżetu krajowego
przeznaczone na stymulowanie gospodarki i
Spadek cen ropy naftowej może obniżyć opłacalność
utrzymanie miejsc pracy trafią częściowo do
ekonomiczną zakupu pojazdów elektrycznych;
przedsiębiorstw związanych z elektromobilnością, co
pozwoli na ich przetrwanie w czasie epidemii;
Wdrożenie dodatkowych środków przez Unię
Europejską na ratowanie gospodarek państw
Problemy branży motoryzacyjnej skutkować mogą
członkowskich przyspieszy wdrażanie rozwiązań
odsunięciem w czasie premier rynkowych nowych
związanych z OZE i ochroną środowiska, w tym
modeli pojazdów oraz bardziej zaawansowanych
elektromobilnością (spodziewać się można, że
rozwiązań technologicznych;
większe wsparcie otrzymają sektory innowacyjne i
przyszłościowe);
Epidemia COVID-19 plus pogłębiająca się susza
Pogorszenie sytuacji finansowej mieszkańców może
wskazuje jednoznacznie na konieczność zwiększenia
wpłynąć na ograniczenie inwestycji w zakup lub
nakładów na ochronę środowiska – w tym na
wymianę pojazdów;
ograniczanie emisji z transportu;
Limit pasażerów oraz wymogi związane z
Rozwiązania prawne (tarcze antykryzysowe) mogą
dezynfekcją infrastruktury transportowej podniosą
spowodować poluzowanie rygorów postępowań
koszt obsługi systemu komunikacji miejskiej, co
administracyjnych związanych z budową stacji
może prowadzić do ograniczenia środków na
ładowania pojazdów elektrycznych;
działania inwestycyjne;
Postulowane przesunięcie terminów realizacji
Niepewność co do stanu gospodarki po epidemii
obowiązków jakie stawia przed jednostkami
może spowodować zamrożenie inwestycji
samorządu terytorialnego ustawa o
prywatnych przedsiębiorców w budowę nowych
elektromobilności, pozwoli lepiej przygotować się do
stacji ładowania pojazdów elektrycznych;
ich realizacji;
Ze względów higienicznych mogą pojawić się obawy
o bezpieczeństwo wykorzystania komunikacji
Przesunięcie czasowe związane z COVID 19 pozwoli
zbiorowej oraz współdzielonych form transportu
na zastosowanie wchodzących na rynek technologii.
(rowerów, hulajnóg czy aut wypożyczanych na
minuty).
Trudności w realizacji ogólnodostępnej
infrastruktury ładowania - zaburzenie łańcuchów
dostaw w zakresie realizacji robót budowlanych.
Źródło opracowanie własne na podstawie raportów rządowych – tracz antykryzysowych
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10.5

Organizacja transportu publicznego z

wykorzystaniem taboru zeroemisyjnego
10.5.1 Wnioski z analizy kosztów i korzyści AKK
Przeprowadzona na zlecenie ZDMiKP dla miasta Bydgoszczy w 2018 roku „Analiza kosztów
i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych” do świadczenia usług komunikacji
miejskiej na obszarze Bydgoszczy i gmin ościennych, dla których Miasto jest organizatorem
publicznego transportu zbiorowego wykazała, że:
1) brak zewnętrznego dofinansowania na zakup autobusów zeroemisyjnych
prowadzi do zwiększenia kosztów funkcjonowania transportu publicznego, co może
mieć bezpośredni wpływ na ceny biletów.
2) Wykazuje przewyższenie kosztów nad korzyściami wynikającymi z zakupu
taboru o napędzie zeroemisyjnym.
3) Wyniki analizy nie wykazują konieczności wprowadzania do eksploatacji
autobusów o napędzie zeroemisyjnym.
4) Minimalna wartość dofinansowania, która spowodowałaby obniżenie kosztów
inwestycji i tym samym przyczyni się do opłacalności inwestycji w tabor o napędzie
zeroemisyjnym wynosi 81,2%.
5) Struktura wielkościowa taboru nie powinna ulegać znaczącym zmianom. Nowe
pojazdy zeroemisyjne powinny zastępować najbardziej wyeksploatowane autobusy
o napędzie konwencjonalnym. Gwarantuje to dopasowanie wielkości pojazdów
do popytu efektywnego na przewozy komunikacji miejskiej.
Nie oznacza to, że w Bydgoszczy nie wykorzystuje się taboru zeroemisyjnego. Istotną rolę
w sieci komunikacji miejskiej odgrywają linie tramwajowe. Na koniec 2019 roku długość linii
tramwajowych wynosiła 113,2 km. Obecnie trwa budowa nowego torowiska wzdłuż ulicy
Kujawskiej, które lepiej skomunikuje centrum z osiedlami tzw. Górnego Tarasu. Do końca 2020
roku zostanie wyłoniony wykonawca nowego mostu, który zepnie torowiska z ulicy
Fordońskiej i Toruńskiej wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego. Duże inwestycje szynowe są
łączone z zakupem nowoczesnych pojazdów szynowych. Miasto powinno w kolejnych latach
rozwijać sieć tramwajową poprzez wydłużanie istniejących linii oraz systematycznie
wymieniać tabor. Średnio w okresie objętym Strategią planuje się kupować po dwa pojazdy
rocznie począwszy od 2024 rok.
Tabela 65. Zakup tramwajów do 2030 r.
Przewoźnik

Lata 2024 – 2030

Liczba
tramwajów

Liczba

MZK

127

Razem

127

Nakłady inwestycyjne [zł]

Budżet [zł]

Dotacja [zł]

56 000 000

8 400 000

47 600 000

56 000 000

8 400 000

47 600 000

Jeden pojazd

Całkowite

14

4 000 000

14

4 000 000

Źródło: Opracowanie własne
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Dofinansowanie tej inwestycji powinno zostać uwzględnione w POIiŚ lub w kolejnym
okresie rozliczeniowym środków z UE lub w środkach przeznaczonych na rozwój transportu
zeroemisyjnego w ramach programów zarządzanych przez NFOŚiGW.
10.5.2 Analiza wariantowa wymiany taboru w Mieście Bydgoszczy
Założenia do projekcji:
1) Wariant I – nie zakupuje się autobusów zeroemisyjnych. W celu odtwarzania struktury
taboru dla zachowania średniego okresu eksploatacji kupuje się corocznie 7 nowych
pojazdów maxi napędzanych olejem napędowym
2) Wariant II – zakupuje się autobusy zeroemisyjne (elektryczne) w liczbie
odpowiadającej spełnieniu wymogów ustawowych. W pozostałych latach jest
planowany zakup autobusów napędzanych olejem napędowym. Liczba zakupionych
autobusów ogółem wynosi 77 – tyle samo co w wariancie I.
3) Wariant III – zakupuje się autobusy zeroemisyjne (elektryczne) w liczbie 163
pozwalającej na pełną wymianę taboru w perspektywie do 2030 roku
4) Wariant IV - zakupuje się autobusy niskoemisyjne (CNG) w liczbie 163 pozwalającej na
pełną wymianę taboru w perspektywie do 2030 roku
5) Dla potrzeb obliczeń przyjęto koszty eksploatacyjne przypadające na jeden pojazd wg
rzeczywistych kosztów MZK w Inowrocławiu, które eksploatuje wszystkie kategorie
omawianych pojazdów:
Tabela 66. Koszt eksploatacji pojazdów z podziałem na rodzaj napędu
Wartość wg rodzajów napędu
Koszty 2017
Gazowy
Hybryda
Elektryczny
Diesel
Razem w tys. zł
1 131,2
4 545,7
757,2
6 736,2
Liczba pojazdów
4
10
2
20
Koszt na jeden pojazd
282,8
454,6
378,6
336,8
w tys. zł

Ogółem
13 170,2
36
365,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie AKK Inowrocław

6) Przewidywane (przyszłe) koszty zakupu jednostek taborowych przyjęto odpowiednio:
w wysokości (netto) za jeden autobus:
o 3,3 mln zł za nowy elektryczny – klasy maxi z infrastrukturą;
o 2,0 mln zł za nowy hybrydowy lub elektryczny hybrydowy – klasy maxi;
o 1,5 mln zł za nowy z silnikiem zasilanym CNG – klasy maxi;
o 1,5 mln zł za nowy z silnikiem na olej napędowy – klasy maxi.
7) Emisja substancji szkodliwych wyeliminowana w związku z zastąpieniem autobusu
napędzanego olejem napędowym autobusem elektrycznym lub CNG wg kalkulatora
KOBiZE
8) Emisja całkowita z transportu wg Raportu za 2017 rok omówionego w dokumencie
9) Energia potrzebna do zasilania autobusu elektrycznego obliczenia własne przyjęte dla
dokumentu
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Tabela 67. Wariant I – nie zakupuje się autobusów zeroemisyjnych, kontynuacja zakupu autobusów o napędzie konwencjonalnym
Lata
Wyszczególnienie

Razem

2017

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

-

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

77

-

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

115,50

-

2,36

2,36

2,36

2,36

2,36

2,36

2,36

2,36

2,36

2,36

2,36

25,93

Ograniczenie emisji CO2e

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zapotrzebowanie na ee MWh

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Liczba autobusów nowych 77
Koszt zakupu autobusów w

mln zł

Koszt eksploatacji autobusów mln zł

Zapotrzebowanie na CNG
Ogólna emisja z transportu Mg

604 828,00 605 349,47 605 634,57 604 586,76 601 811,29 596 776,95 590 804,45 583 676,93 575 382,20 566 198,06 556 122,06 545 163,95

Źródło: Opracowanie własne
Autobusy o napędzie konwencjonalnym
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Tabela 68. Wariant II – zakupuje się autobusy zeroemisyjne (elektryczne) w liczbie odpowiadającej wymogom ustawowym – 44 pojazdy w latach 2022 - 2027
Wyszczególnienie
Liczba autobusów nowych 77 (w
tym 44 elektryczne)
Koszt zakupu autobusów w
mln zł
Koszt eksploatacji autobusów mln
zł

Lata
2017

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Razem

-

7

7

1

11

11

7

7

7

7

6

6

77

-

10,50

10,50

3,30

36,30

36,30

23,10

23,10

23,10

10,50

9,00

9,00

194,70

-

2,36

2,36

0,38

4,16

4,16

2,36

2,36

2,36

2,36

2,02

2,02

26,90

Ograniczenie emisji CO2e

-

0,00

0,00

20,16

221,76

221,76

141,12

141,12

141,12

0,00

0,00

0,00

Ograniczenie emisji CO2e
narastająco

-

0,00

0,00

20,16

241,92

463,68

604,80

745,92

887,04

887,04

887,04

887,04

Zapotrzebowanie na ee w MWh

-

0,00

0,00

64,00

704,00

704,00

448,0

448,00

448,00

0,00

0,00

0,00

Zapotrzebowanie na ee
narastająco MWh

-

0,00

0,00

64,00

768,00

1 472,00

1 920,00

2 368,00

2 816,00

2816,00

Zapotrzebowanie na CNG

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogólna emisja z transportu Mg

604 828,00

Zmniejszenie emisji całkowitej w %

0,00

605 349,47 605 634,57 604 586,76 601 570,57 596 299,53 590 213,65 582 976,52 574 519,13
0,00

0,00

0,00%

0,04%

0,08%

0,10%

0,12%

0,15%

565 348,76
0,15%

2 816,00
0,00

2 816,00
0,00

555 287,87 544 346,21
0,15%

0,16%

0,16%

Źródło: Opracowanie własne
Autobusy elektryczne
Autobusy o napędzie konwencjonalnym
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Tabela 69. Wariant III– zakupuje się autobusy zeroemisyjne (elektryczne) w liczbie pozwalającej na pełną wymianę taboru w perspektywie do 2030 roku - 163 pojazdy w latach
2020-2030
Lata
Wyszczególnienie

Razem
2017

Liczba autobusów nowych

-

Koszt zakupu autobusów
w mln zł

-

Koszt eksploatacji
autobusów mln zł

-

Ograniczenie emisji CO2e
Ograniczenie emisji CO2e
narastająco

-

-

Zapotrzebowanie na ee
narastająco MWh

-

Ogólna emisja z transportu
Mg
Zmniejszenie emisji
całkowitej w %

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

3

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

163

9,90

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

52,80

537,90

1,14

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

61,71

60,48

322,56

322,56

322,56

322,56

322,56

322,56

322,56

322,56

322,56

322,56

60,48

383,04

705,60

1 028,16

1 350,72

1 673,28

1 995,84

2 318,40

2 640,96

2 963,52

3 286,08

192,00

1 024,00

1 024,00

1 024,00

1 024,00

1 024,00

1 024,00

1 024,00

1 024,00

1 024,00

1 024,00

0,00

0,00

1 024,00

2 048,00

3 072,00

4 096,00

5 120,00

6 144,00

7 168,00

8 192,00

9 216,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Zapotrzebowanie na ee w
MWh

Zapotrzebowanie na CNG

2020

-

604 828,00

605 349,47 605 634,57 604 284,47 601 149,30 595 822,10 589 563,76 582 101,00 573 540,98 564 103,12 553 730,73 542 547,16

0,01

0,06

0,12

0,17

0,23

0,28

0,34

0,40

0,47

0,54

0,60

0,60

Źródło: Opracowanie własne
Autobusy elektryczne
Autobusy o napędzie konwencjonalnym
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Tabela 70. Wariant IV– zakupuje się autobusy niskoemisyjne (CNG) w liczbie pozwalającej na pełną wymianę taboru w perspektywie do 2030 roku- 163 pojazdy w latach 20202030
Wyszczególnienie

Lata

Razem

2017

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Liczba autobusów nowych

-

3

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

163,00

Koszt zakupu autobusów w
mln zł

-

4,50

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

244,50

Koszt eksploatacji
autobusów mln zł

-

0,85

4,52

4,52

4,52

4,52

4,52

4,52

4,52

4,52

4,52

4,52

46,10

Ograniczenie emisji CO2e

-

33,30

177,60

177,60

177,60

177,60

177,60

177,60

177,60

177,60

177,60

177,60

Ograniczenie emisji CO2e
narastająco

-

33,30

210,66

388,26

565,86

743,46

921,06

1 098,66

1 276,26

1 453,86

1 631,46

1 809,06

Zapotrzebowanie na CNG w
MWh

-

144,00

768,00

768,00

768,00

768,00

768,00

768,00

1 024,00

1 024,00

1 024,00

1 024,00

Zapotrzebowanie na CNG
narastająco MWh

-

144,00

912,00

1 680,00

2 448,00

3 216,00

3 984,00

4 752,00

5 776,0

6 800,00

7 824,00

8 848,00

554 843,00

543 746,50

0,29

0,33

Ogólna emisja z transportu
Mg
Zmniejszenie emisji
całkowitej w %

604 828,00
-

605 349,50 605 634,60
0,01

604 405,4

0,03

0,06

601 450,20 596 239,80 590 095,50 582 801,40 574 346,50 565 009,00
0,09

0,12

0,16

0,19

0,22

0,26

0,33

Źródło: Opracowanie własne
Autobusy CNG
Autobusy o napędzie konwencjonalnym
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Tabela 71. Podsumowanie poszczególnych wariantów
Wyszczególnienie
Liczba kupowanych autobusów

Wariant I
77

Wariant II
77

Wariant III
163

Wariant IV
163

elektrycznych

0

44

163

0

CNG

0

0

0

163

Koszt zakupu autobusów w mln zł

115,50

194,70

537,90

244,50

Koszt eksploatacji autobusów w mln zł

25,93

27,31

61,71

46,10

Ograniczenie emisji CO2e w stosunku do
całkowitej emisji z transportu

0,00%

0,16%

0,60%

0,33%

w tym:

Źródło: Opracowanie własne

WNIOSKI
1) Zakup pojazdów zeroemisyjnych (elektrycznych) generuje najwyższe koszty
eksploatacyjne przy bardzo ograniczonym efekcie ekologicznym 0,15% ograniczenia
emisji CO2e w stosunku do całkowitej emisji z transportu przy wymianie 44 pojazdów
(wg Ustawy z uwzględnieniem 30% od 1.01.2028 roku) do 0,60% ograniczenia emisji
CO2e w stosunku do całkowitej emisji z transportu przy pełnej wymianie taboru.
2) Równocześnie zakup pojazdów zeroemisyjnych (elektrycznych) generuje najwyższe
nakłady inwestycyjne. Według AKK dla Bydgoszczy z 2018 roku obowiązującej do 2021
roku koszty przeważają nad korzyściami, a inwestycja jest możliwa bez podnoszenia
cen biletów w obecnych warunkach rynkowych przy dofinansowaniu przekraczającym
81%
3) Najmniej kosztochłonne są pojazdy niskoemisyjne napędzane CNG – koszty są
o połowę niższe od elektrycznych, a efekty środowiskowe porównywalne. Szczególnie
jeżeli gaz będzie pochodził z Biogazowni ProNatura spółka z o.o. zagospodarowującej
odpady.

10.5.3. Kierunki rozbudowy infrastruktury tramwajowej
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy planuje w najbliższych latach
rozbudowę sieci tramwajowej. Planowane trasy mają na celu lepsze skomunikowanie
centrum miasta z osiedlami: Bielawy, Bartodzieje, Szwederowo oraz Górzyskowo.
Obecnie powstaje wielowariantowa koncepcja określająca najpilniejsze i najlepsze
rozwiązania z punktu widzenia społecznego, transportowego, ekonomicznego przestrzennego
oraz środowiskowego:
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o Połączenie pętli przy Rycerskiej z Gdańską
W dwóch wariantach analizowane będzie przygotowanie nowego połączenia pętli przy
Rycerskiej z ulicą Gdańska. Pierwszy zakłada puszczenie torowiska przez tereny kolejowe
wzdłuż planowanej do rozbudowy trasy WZ. Drugi wariant zakłada natomiast układanie
torowisk na Chocimskiej i przez planowane do zabudowy tereny północnej części Bocianowa.
Realizacja inwestycji zapewni sprawniejsze połączenie transportem szynowym
północnego obszaru Śródmieścia, ułatwi dojazd do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna,
przyczyni się do rewitalizacji osiedla Bocianowo, przyszłościowo będzie dobrym
uzupełnieniem rozbudowanej trasy W-Z oraz w przypadku zapotrzebowania zapewni
alternatywne połączenie tramwajowe w stosunku do ulicy Gdańskiej.

Rysunek 28. Połączenie pętli przy Rycerskiej z Gdańską koncepcja I

Źródło: ZDMiKP
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Rysunek 29. Połączenie pętli przy Rycerskiej z Gdańską koncepcja II

Źródło: ZDMiKP
o

Połączenie pętli przy ul. Chodkiewicza z rondem Fordońskim

Planowana jest również budowa dwutorowej linii tramwajowej łączącej pętlę przy ul.
Chodkiewicza na osiedlu Bielawy z rondem Fordońskim. Realizacja inwestycji zapewni
sprawniejsze połączenie centrum Bydgoszczy przez licznie zamieszkane osiedla Bielawy
oraz Bartodzieje z ulicą Fordońską i za jej pośrednictwem z osiedlem Fordon. Jednocześnie
takie rozwiązanie spowoduje zmniejszenie liczby kursów transportu szynowego na ulicach
Gdańskiej oraz Jagiellońskiej wraz z sąsiadującymi z nimi skrzyżowaniami. Ponadto nowa trasa
będzie funkcjonować jako alternatywne połączenie tramwajowe w stosunku do ulicy
Gdańskiej. Długość tej trasy to około 1,6 km.

Rysunek 30. Połączenie pętli przy ul. Chodkiewicza z Rodem Fordońskim

Źródło: ZDMiKP
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o

Połączenie ronda Kujawskiego z rondem Grunwaldzkim

Trzecim zadaniem, na które planowane jest pozyskanie unijnych środków jest budowa
dwutorowej linii tramwajowej łączącej rondo Kujawskie z rondem Grunwaldzkim. Trasa będzie
przebiegać przez osiedla Szwederowo, Górzyskowo po śladzie ulic Solskiego, Pięknej,
Szubińskiej i Kruszwickiej. Torowisko nie tylko poprawi komunikację na Szwederowie
i Górzyskowie. Będzie to także alternatywna trasa pomiędzy górnym tarasem, a centrum
miasta. Długość tej nowej trasy to około 3,4 km. Początek tej trasy przy rondzie Kujawskim
powstaje obecnie w ramach rozbudowy ul. Kujawskiej.

Rysunek 31. Połączenie ronda Kujawskiego z rondem Grunwaldzkim

Źródło: ZDMiKP
o

Pętle do modernizacji

Dodatkowo przygotowane zostaną również koncepcje rozbudowy pętli w Lesie Gdańskim
oraz przy ul. Bałtyckiej. Inwestycja w Myślęcinku zapewni sprawniejszy ruch taboru
tramwajowego poprzez wyposażenie pętli w dodatkowy tor peronowy dla osób wysiadających
oraz dodatkowy tor peronowy dla wsiadających do pojazdów. Z kolei inwestycja
na Bartodziejach pozwoli na korzystanie z zastępczej pętli w przypadku awarii zarówno
po

zachodniej

jak

i

wschodniej

części

sieci

tramwajowej

miasta

Bydgoszcz.

W trakcie przygotowywania planów będą uwzględniane m.in. rozwiązanie związane z poprawą
przepustowości na skrzyżowaniach, uwzględniające potrzeby niepełnosprawnych. Dodatkowo
w analizach kosztów będą analizowane dwa rodzaje konstrukcji torowiska: klasyczne
podsypkowe oraz tzw. „zielone”. Po przygotowaniu koncepcji przebiegu wszystkich trzech
tras, planowane są konsultacje społeczne, po których nastąpi ewentualne wprowadzenie
zmian.
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10.6
Lokalizacja stacji i punktów ładowania pozostałych
pojazdów, w tym komunalnych
Ogólnodostępne stacje ładowania zgodnie z art. 64 Ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (Dz. U. 2020 r., poz. 908) buduje właściwy ze względu na lokalizację Operator
Systemu Dystrybucyjnego. Wyznaczenie do pełnienia funkcji operatora oraz dostawcy usług
ładowania odbywa się poprzez wniosek wójta, burmistrza bądź prezydenta skierowany do
Urzędu Regulacji Energetyki o wyznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego. Prezes URE
w drodze decyzji wyznacza tzw. Tymczasowego operatora stacji ładowania. Kolejny, w ciągu
roku zostanie wyłoniony na drodze postępowania.
Rozbudowa sieci ogólnodostępnych stacji ładowania jest warunkiem, od którego
większość potencjalnych nabywców uzależni podjęcie decyzji o zakupie pojazdu
elektrycznego. Na terenie miasta Bydgoszczy funkcjonuje 18 punktów ładowania (stan
na 14.01.2020 roku) przedstawionych w poniższej tabeli.
Tabela 72. Stacje ładowania pojazdów elektrycznych obecnie funkcjonujące w Bydgoszczy
Lp.

Adres

Moc

Liczba

[kW]

punktów

1

Auchan Bydgoszcz, Bydgoszcz, ul. Mariana Rejewskiego 3

50

3

2

Ikea Bydgoszcz, Bydgoszcz, ul. Skandynawska 1

22

2

3

EV PLUS Sp. z o.o., Bydgoszcz, ul. Nowotoruńska 15,

50

3

4

RAWICOM EV Galeria Focus Mall Bydgoszcz, Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 43

50

3

5

GreenWay Polska Sp. z o.o., Zielone Arkady Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 1

50

2

6

RAWICOM EV MAKRO Bydgoszcz, Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 123,

22

2

7

RAWICOM EV, UTP Bydgoszcz, Profesora Sylwestra Kaliskiego 7

50

1

8

Dworzec PKP Bydgoszcz Główna ul. Zygmunta Augusta 7 PKP SA

22

2

RAZEM

18

Źródło: PROJEKT LOKALIZACJI PUNKTÓW ŁADOWANIA NA OBSZARZE GMINY BYDGOSZCZ DO
ZAINSTALOWANIA W OGÓLNODOSTĘPNYCH STACJACH ŁADOWANIA

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (Dz. U. 2020 r., poz. 908), Prezydent opracowuje raport na temat
ogólnodostępnych punktów ładowania. Według ostatniego raportu, do dnia 31 grudnia 2020
roku, w Bydgoszczy powstanie kolejnych 11 punktów ładowania pojazdów elektrycznych.
Tabela 73. Stacje ładowania pojazdów elektrycznych, które powstaną do dnia 31 grudnia 2020 r.
Lp.

Adres

Moc [kW]

Liczba punktów

1

ul. Fordońska 353

50

3

2

ul. Grunwaldzka 142

22

2

3

ul. Fordońska 32

50

3

4

ul. Nowotoruńska 26

50

3

RAZEM

11

Źródło: PROJEKT LOKALIZACJI PUNKTÓW ŁADOWANIA NA OBSZARZE GMINY BYDGOSZCZ DO
ZAINSTALOWANIA W OGÓLNODOSTĘPNYCH STACJACH ŁADOWANIA
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Łącznie na dzień 31 grudnia 2020 roku w Bydgoszczy będzie 29 ogólnodostępnych
punktów ładowania. Minimalna liczba narzucona ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2020 r., poz. 908) wynosi 210.
Z powodu nieosiągnięcia minimalnej liczby punktów ładowania oraz na podstawie art. 62 ww.
ustawy opracowano plan, określający:
o liczbę i lokalizację planowanych ogólnodostępnych stacji ładowania z liczbą
planowanych do zainstalowanych w nich punktów ładowania, z uwzględnieniem mocy
każdego z tych punktów,
o proponowany harmonogram budowy ogólnodostępnych stacji ładowania.
Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Miasta Bydgoszczy

został

uchwalony przez Radę Miasta Bydgoszczy w dniu 26 sierpnia 2020 roku (Uchwała
nr XXVII/649/20 w sprawie przyjęcia Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na
terenie Miasta Bydgoszczy).

Niniejsze opracowanie powstało dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

str. 144

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku

Tabela 74. Planowane miejsca montażu stacji ładowania
Lokalizacja stacji
Lp.

Dzielnica
energetyczna

1

Bartodzieje

2

Bartodzieje

3

Bartodzieje

4
5

Błonie
Jary
Śródmieście/Sta
re Miasto
Śródmieście/
Stare Miasto
Śródmieście/
Stare Miasto

6
7
8
9

Brdyujście

10

Brdyujście

11

Czyżkówko

12

Czyżkówko

13

Glinki/ Rupienica

Ulica, numer
Kołobrzeska - pętla
autobusowa Morska
Fordońska - przy Urzędzie
Skarbowym
Skłodowskiej-Curie zatoka postojowa
naprzeciwko szpitala
Jurasza
Szubińska - pętla Błonie
Stawowa - cmentarz
parking przy biurze SPP Zygmunta Augusta
Markwarta - szpital
MSWiA
zatoka postojowa na ul.
Naruszewicza przy WSG
Łowicka - Witebska - tor
regatowy
Wiślana - cmentarz zatoki postojowe
rondo Maczka - parking
przy Kościele
Filtrowa - Urząd Celny zatoka postojowa
Daleka - Urząd Celny

Parametry stacji ładowania
Liczba
Moc
Moc
punktów
pojedynczego przyłączeniowa
ładowania
punktu [kW]
stacji [kW]
[szt.]

Przewidywany
termin
wybudowania

Numer działki
ewidencyjnej

Numer obrębu
ewidencyjnego

82/2

206

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

121/9

487

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

7/2

193

4

22 AC

1) 2x22
2) 2x22

31.03.2021 r.

23/72
120

071
068

2
2

22 AC
22 AC

2x22
2x22

31.03.2021 r.
31.03.2021 r.

17/6, 18

080

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

48

147

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

108

110

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

51/1

256

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

9/13

239

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

73/9

059

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

1/4

336

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

6/1

155

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.
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Lokalizacja stacji
Lp.

Dzielnica
energetyczna

14

Górzyskowo

15

Jachcice/
Ludwikowo

16

Kapuściska

17

Kapuściska

18

Osiedle Leśne

19

Osiedle Leśne

20

Osiedle Leśne

22

Osowa Góra
Grunwaldzka
Osiedle Leśne

23

Miedzyń

24

Nowy Fordon

25

Nowy Fordon

21

Parametry stacji ładowania
Liczba
Moc
Moc
punktów
pojedynczego przyłączeniowa
ładowania
punktu [kW]
stacji [kW]
[szt.]

Przewidywany
termin
wybudowania

Numer działki
ewidencyjnej

Numer obrębu
ewidencyjnego

199, 204

074

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

67

115

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

98/6

473

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

25/5

200

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

2/1

174

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

Gdańska - Rekreacyjna

34

367

4

22 AC

1) 2x22
2) 2x22

31.03.2021 r.

Wyszyńskiego - parking
przy WORD

58/2, 58/3, 59, 60

175

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

Kolbego

14/78

318

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

Leśna - Straż Miejska
Nakielska 156 - zatoka
postojowa przy pawilonie
handlowym
Bołtucia - parking przy
Kościele
Andersena - parking przy
ZUS

102/1, 102/2

171

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

107,108

044

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

74

393

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

126

338

4

22 AC

1) 2x22
2) 2x22

31.03.2021 r.

Ulica, numer
Kcyńska - szkoła - zatoka
postojowa
Ludwikowo - Półwiejska pawilon handlowy
Szarych Szeregów pawilony handlowe
ZDMiKP - zatoka
postojowa
Modrzewiowa - zatoka
postojowa przy PKP
Bydgoszcz Leśna
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Lokalizacja stacji
Lp.

Dzielnica
energetyczna

26

Nowy Fordon

27

Nowy Fordon

28

Osowa Góra

29

Osowa Góra

30

Okole

31

Szwederowo

32

Szwederowo

33

Tatrzańskie

34

Wilczak

35

Wyżyny

36

Wyżyny

Ulica, numer
Łochowskiego Twardzickiego - zatoki
postojowe - pawilony
Romanowskiej - zatoka
postojowa przy Centrum
Onkologii
Rekinowa - zatoka przy
pętli autobusowej
Kolbego - pawilony
handlowe
Grunwaldzka - schronisko
dla zwierząt
Konopnickiej - łącznik,
targowisko
zatoki postojowe na
Brzozowej przy
Konopnickiej
Pelplińska - pętla
Tatrzańskie
Madalińskiego - zatoka
postojowa w rejonie pętli
autobusowej Dworzec
Błonie
Grzymały-Siedleckiego zatoka postojowa przy
pawilonach handlowych i
szkole
pętla tramwajowa Glinki

Parametry stacji ładowania
Liczba
Moc
Moc
punktów
pojedynczego przyłączeniowa
ładowania
punktu [kW]
stacji [kW]
[szt.]

Przewidywany
termin
wybudowania

Numer działki
ewidencyjnej

Numer obrębu
ewidencyjnego

23

337

4

22 AC

1) 2x22
2) 2x22

31.03.2021 r.

1/25

248

4

22 AC

1) 2x22
2) 2x22

31.03.2021 r.

137

312

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

21/9

315

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

13/16, 14/35

316

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

119/12

100

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

118

496

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

96

406

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

267

069

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

63/3

471

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

37

484

4

22 AC

1) 2x22

31.03.2021 r.
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Lokalizacja stacji
Lp.

Dzielnica
energetyczna

37

Wyżyny
Wzgórze
Wolności

38

Parametry stacji ładowania
Liczba
Moc
Moc
punktów
pojedynczego przyłączeniowa
ładowania
punktu [kW]
stacji [kW]
[szt.]
2) 2x22
2
22 AC
2x22
1) 2x22
4
22 AC
2) 2x22
1) 2x22
4
22 AC
2) 2x22

Przewidywany
termin
wybudowania

Ulica, numer

Numer działki
ewidencyjnej

Numer obrębu
ewidencyjnego

Łomżyńska - NFZ

135/1

482

Toruńska - TorByd

2/8

179

Toruńska - Urząd Pracy

4/24

221

128/2

083

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

2/2

279

4

22 AC

1) 2x22
2) 2x22

31.03.2021 r.

31.03.2021 r.
31.03.2021 r.

39

Zimne Wody

40

Śródmieście

41

Park Leśny

42

Babia Wieś

Toruńska - Arena

3/4

180

4

22 AC

43

Śródmieście

ul. Królowej Jadwigi
(Astoria)

54/13

080

4

22 AC

44

Myślęcinek

Gdańska - BCTW

8/14, 8/15

362

2
1

22 AC

45

Stary Fordon

151

342

4

22 AC

46

Smukala Dolna

30/3

296

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

1/16, 1/28

304

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

62

197

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

47
48

Bartodzieje

zatoka postojowa na
Świętej Trójcy przy r.
Grunwaldzkim
Hubala-Dobrzańskiego,
szpital miejski, zatoka
postojowa

Brzechwy - Transportowa
- zatoka postojowa
Biwakowa (parking przy
skrzyżowaniu z ul.
Opławiec)
Smukalska - Drzycimska pętla autobusowa
Bałtycka - Połczyńska

1) 2x22
2) 2x22
1) 2x22
2) 2x22
2x22
22
1) 2x22
2) 2x22

31.03.2021 r.

31.03.2021 r.
31.03.2021 r.
31.03.2021 r.
31.03.2021 r.
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Lokalizacja stacji
Lp.

Dzielnica
energetyczna

49

Bielawy

50
51

Ulica, numer

Numer działki
ewidencyjnej

Numer obrębu
ewidencyjnego

Parametry stacji ładowania
Liczba
Moc
Moc
punktów
pojedynczego przyłączeniowa
ładowania
punktu [kW]
stacji [kW]
[szt.]

Przewidywany
termin
wybudowania

249

178

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

Błonie
Nowy Fordon

Sportowa przy
Powstańców Wlkp. (obok
stacji BRA)
ul. Gałczyńskiego
ul. Wańkowicza

15/5
58, 59, 68

72
393

2
2

22 AC
22 AC

31.03.2021 r.
31.03.2021 r.

52

Wyżyny

ul. Baczyńskiego

17/9

211

4

22 AC

2x22
2x22
1) 2x22
2) 2x22

53

Tatrzańskie

ul. Pelplińska

408

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

54
55

ul. Białogardzka/ Glinki
ul. Pawła z Łęczycy

484
392

2
2

22 AC
22 AC

2x22
2x22

31.03.2021 r.
31.03.2021 r.

ul. Wojska Polskiego

14/1

494

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

57

Wyżyny
Nowy Fordon
Wzgórze
Wolności
Stary Fordon

172,173,174,180,
181,218
2/3, 2/4, 3/1
74

al. marsz. J. Piłsudskiego

1/56, 4/57

436

2

22 AC

31.03.2021 r.

58

Osiedle Leśne

ul. Gdańska 163

4/22

122

6

22 AC

59

Bielawy

ul. Marii Curie Skłodowskiej

254/2, 308/4

178

6

22 AC

60

Myślęcinek

Gdańska 173/175

4

366

6

22 AC

2x22
1) 2x22
2) 2x22
3) 2x22
1) 2x22
2) 2x22
3) 2x22
1) 2x22
2) 2x22
3) 2x22

61

Szwederowo

Bielicka 31

100

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

62

Bielawy

Chodkiewicza 95

194

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

56

1/5 w zarządzenie
Spółki
197/3

31.03.2021 r.

31.03.2021 r.

31.03.2021 r.

31.03.2021 r.
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Lokalizacja stacji
Lp.

Dzielnica
energetyczna

63

Czyżkówko

64

Śródmieście

65

Zawisza

66

Śródmieście

Ulica, numer
Czołgistów 4
(przychodnia)
Umiejscowienie
dodatkowej stacji przed
Kujawsko-Pomorskiem
Urzędem Wojewódzkim
na ul. Konarskiego, po
stronie zachodniej, na
skośnych miejscach
parkingowych.
Umiejscowienie
dodatkowych
wielostanowiskowych
stacji na terenie
proponowanych
parkingów Park&Ride:
Gdańska-Powstańców
Warszawy
Parking przy dworcu PKP

Parametry stacji ładowania
Liczba
Moc
Moc
punktów
pojedynczego przyłączeniowa
ładowania
punktu [kW]
stacji [kW]
[szt.]

Przewidywany
termin
wybudowania

Numer działki
ewidencyjnej

Numer obrębu
ewidencyjnego

1/3

116

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

8/4

129

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

4/18

122

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

8/11

164

4

22 AC

2x22
2x22

31.03.2021 r.

Niniejsze opracowanie powstało dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

str. 150

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku

Lokalizacja stacji
Lp.

Dzielnica
energetyczna

67

Myślęcinek

68

Śródmieście

69

Śródmieście

Parametry stacji ładowania
Liczba
Moc
Moc
punktów
pojedynczego przyłączeniowa
ładowania
punktu [kW]
stacji [kW]
[szt.]

Przewidywany
termin
wybudowania

Ulica, numer

Numer działki
ewidencyjnej

Numer obrębu
ewidencyjnego

Park&Ride - przesunięcie
stacji Las Gdański (nr 30) z
pobliża pętli tramwajowej
w kierunku północnym na
teren planowanego
parkingu P&R wzdłuż
Gdańskiej

216/9

367

2

22 AC

53/2, 55/4, 56/3

096

4

22 AC

1) 2x22
2) 2x22

31.03.2021 r.

23/9

147

2

22 AC

2x22

31.03.2021 r.

Grudziądzka - UM - Park &
Ride
Jagiellońska przy Pałacu
Młodzieży

2x22

31.03.2021 r.

181
Źródło: Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Bydgoszczy
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Tabela 75. Plan przyłączania ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów w mieście Bydgoszcz – lokalizacje rezerwowe
Lokalizacja stacji
Parametry stacji ładowania
Numer
Liczba
Moc
Moc
Lp.
Dzielnica
Numer działki
obrębu
punktów
pojedynczeg
Ulica, numer
przyłączeniowa
energetyczna
ewidencyjnej
ewidencyjneg
ładowania
o punktu
stacji [kW]
o
[szt.]
[kW]
70
Osiedle Leśne
Stadion Zawisza 4/3
122
2
22 AC
2x22
parking
71
Śródmieście
Konarskiego przy
36
129
4
22 AC
1) 2x22
Urzędzie
2) 2x22
Wojewódzkim
72
Osiedle Terenów
Wyzwolenia przy pętli
8/4
433
2 lub 4
22 AC
1) 2x22
Nadwiślańskich
Tatrzańskie
( 2) 2x22 )
Źródło: Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Bydgoszcz

Przewidywany
termin
wybudowania
31.03.2021 r.
31.03.2021 r.

31.03.2021 r.
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Minimalna liczba punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) zlokalizowanych
w gminach do dnia 31 marca 2021 r. 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 wynosi 1. Poniżej
zestawiono funkcjonujące stacje w liczbie 1.
Brak wymogu wskazania kolejnych lokalizacji przez JST. Obecnie PGNiG buduje stację
ładowania CNG w siedzibie REMONDIS przy ulicy Inwalidów. Biorąc pod uwagę przewidywany
zakup kolejnych samochodów ciężarowych zasilanych CNG przez ProNatura, wskazanym
byłoby zlokalizować kolejny punkt w ZTPOK w Bydgoszczy.
Tabela 76. Funkcjonujące stacje ładowania CNG/LNG
Lp.

Adres nieruchomości

Działka/obręb

1.

ul. Ludwikowo 1

działka 82/2 w obr 206

Dodatkowe informacje
miejsca parkingowe

Liczba
punktów
1

Źródło: opracowanie własne

Mapa z zaznaczonymi istniejącymi oraz potencjalnymi punktami ładowania pojazdów
elektrycznych przedstawiona została poniżej.
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Stacje ładowani CNG/LNG

Rysunek 32. Mapa rozmieszczenia punktów ładowania na terenie Bydgoszczy
Źródło: Urząd Miasta Bydgoszcz

Planowana liczba punktów ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym (210) powinna w
pełni zabezpieczyć potrzeby użytkowników. Planowana liczba stacji ładowania CNG (2) może
być niewystarczająca. Dalszy rozwój systemu ładowania będzie przebiegał na zasadach
rynkowych.
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11 Udział mieszkańców w konsultacji Strategii rozwoju
elektromobilności
Ankietyzacja
W celu zbadania opinii mieszkańców w zakresie elektromobilności miejskiej
przeprowadzono w czerwcu 2020 roku ankietę pn. „Badanie dotyczące elektromobilności w
Bydgoszczy”. Ankietyzacja pozwoliła na określenie preferencji, oczekiwań, potrzeb, a także
potencjalnych planów mieszkańców Bydgoszczy w dziedzinie elektromobilności (załącznik nr
3). Odpowiednie wykorzystanie opinii osób współtworzących ruch miejski może spowodować
wzrost zainteresowania elektromobilnością, a tym samym zwiększyć jego konkurencyjność
względem transportu, wykorzystującego samochody spalinowe. Badanie było realizowane w
formie formularza udostępnionego na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz w
mediach społecznościowych.
Panel ekspercki
14 lipca 2020 roku na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, w ramach
konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii rozwoju elektromobilności dla
miasta Bydgoszczy, odbył się panel ekspercki. Na terenie kampusu uczelni spotkali się
przedstawiciele sektora nauki i biznesu. W związku z sytuacją pandemii w naszym kraju, panel
miał charakter zdalny. Nagranie transmisji na żywo dostępne jest na platformie YouTube https://youtu.be/jb4hKr06LzI.

Rysunek 33. Panel ekspercki na terenie UTP w Bydgoszczy
Źródło: UTP w Bydgoszczy
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W panelu, który poprowadził Pan Romuald Meyer z PGK SA, udział wzięli:
o Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy – Pani Maria Wasiak,
o Naczelnik Wydziału Przygotowania Inwestycji ZDMiKP – Pan Marek Stanek,
o prof. UTP w Bydgoszczy – Pan Sławomir Cieślik,
o Prezes Zarządu MPK w Inowrocławiu – Pan Mariusz Kuszel,
o Kierownik Biura Elektromobilności i Transportu, ENEA Operator Sp. z o.o.- Pan Marcin
Kopiczko
Przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego – Pan Patryk
Gulcz.
Fotorelacja z wydarzenia jest dostępna na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl/
a sprawozdanie z przeprowadzonej debaty znajduje się w załączniku nr 3 „Raport z konsultacji
społecznych”.

Rysunek 34. Plakat promocyjny konsultacji społecznych
Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy

Ponadto opracowany dokument Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta
Bydgoszczy na lata 2020-2030 poddany został konsultacjom społecznym. W dniu 23
października o godzinie 11:00 odbyło się spotkanie z Mieszkańcami za pośrednictwem
platformy internetowej podczas której zachęcano do udziału w zgłaszaniu uwag do
dokumentu. Spotkanie z Mieszkańcami zorganizowane zostało online na Uniwersytecie
TechnologicznoNiniejsze opracowanie powstało dzięki dofinansowaniu
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Przyrodniczym w Bydgoszczy. Organizatorem spotkania
była Spółka Celowa UTP spółka z o.o., która jako lider
konsorcjum opracowuje dokument wspólnie z Pomorską
Grupą Konsultingową S.A.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju
spotkanie miało charakter zdalny. Paneliści zaprezentowali
krótkie podsumowanie dokumentu, a także odpowiedzieli na
pytania mieszkańców. Spotkanie prowadzone było przez Pana
Romualda Meyera- dyrektora firmy PGK S.A oraz Pana dr inż.
Adama Mrozińskiego- Prezesa Zarządu Spółki Celowej UTP sp.
z.o.o.
Podczas spotkania poruszono m.in. zagadnienia analizowane w strategii:
•

Analizę obecnego stanu jakości powietrza i hałasu w Bydgoszczy związanego z transportem

•

Analizę wariantów zwiększenia liczby pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów
użytkowanych przez Miasto oraz spółki miejskie

•

Budowę sieci ogólnodostępnych punktów ładowani pojazdów elektrycznych

•

Budowę strefy czystego transportu w centrum Bydgoszczy, budowę dróg rowerowych,
bus-pasów oraz centrów przesiadkowych.

Konsultacje społeczne dotyczące Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy na
lata 2020-2030 zakończyły się 31 października. Mieszkańcy miasta oraz podmioty zainteresowane
rozwojem elektromobilności zgłosiły swoje uwagi do projektowanego dokumentu za pośrednictwem
kart konsultacyjnych. Ze wszystkich zgłoszonych uwag 24 zostały uwzględnione w treści niniejszego
opracowania, natomiast pozostałe 21 nie poruszały tematyki dokumentu.
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Planowane działania informacyjno-edukacyjne Strategii

W ramach projektu opracowania Strategii elektromobilności przewiduje się realizację
dwóch kategorii działań informacyjnych:
o Działania podstawowe – realizowane w ramach opracowania samego dokumentu;
o Działania fakultatywne – realizowane w miarę możliwości pozyskania zewnętrznych
środków finansowych na ich realizację bądź zabezpieczenia środków własnych
w budżecie miasta.
Działania podstawowe
Proces przygotowywania Strategii obejmował działania informacyjno-promocyjne, które
swoim zasięgiem miały na celu dotarcie do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. W ramach
konsultacji społecznych przekazywano informacje za pośrednictwem stron internetowych
www.bydgoskiekonsultacje.pl, www.strategia.bydgoszcz.pl

portali społecznościowych

miasta, informacji przesyłanych do lokalnych mediów, Biuletynu Informacji Publicznej oraz
Rad Osiedli.
Ponadto, informacja o aktualnym stanie prac w przygotowaniu Strategii była
przekazywana mieszkańcom Bydgoszczy za pośrednictwem strony Urzędu Miasta
www.bydgoszcz.pl.
Przekazywane informacje dotyczyły:
o ogólnej wiedzy o zagadnieniu elektromobilności i pojazdach elektrycznych,
o przebiegu opracowania Strategii oraz informacje o ewentualnych aktualizacjach,
o aktualizowanych map stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
o informacji o możliwych systemach wsparcia (bonifikatach) dla posiadaczy pojazdów
elektrycznych,
o informacji o korzyściach środowiskowych, płynących z wykorzystania pojazdów
elektrycznych.
Dodatkowo przed uchwaleniem dokumentu przez Radę Miasta, treść Strategii została
przedłożona do konsultacji społecznych.
Działania fakultatywne
Działania fakultatywne planuje się realizować w ramach pozyskiwanych środków
zewnętrznych m.in. na podstawie wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej ramach programu „Edukacja ekologiczna”.
Do działań fakultatywnych należeć będzie:

Niniejsze opracowanie powstało dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

str. 160

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku

o Przygotowanie publikacji promujących elektromobilność, w tym opracowanie
i rozpowszechnianie

ulotek

oraz

informatorów

na

temat

zagadnienia

elektromobilności.
o Przygotowanie konkursów dla uczniów szkół podstawowych i średnich związanych
z promowaniem elektromobilności.
o Organizacja konferencji dla przedsiębiorstw technologicznych, jednostek naukowobadawczych oraz samorządów w zakresie wymiany doświadczeń i koncepcji
związanych z rozwojem elektromobilności w miastach w Polsce.
o Organizacja wydarzeń promocyjnych typu „Dzień elektromobilności w Bydgoszczy”.
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Źródła finansowania Strategii

Dofinansowania z zakresu ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza opierają się
zarówno na źródłach zagranicznych jak i krajowych. Podstawą funkcjonowania systemu są
fundusze ekologiczne, zarówno na poziomie wojewódzkim: 16 Wojewódzkich Funduszy
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będących samorządowymi osobami prawnymi, jak
i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będący państwową osobą
prawną.
Środki Krajowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jakie
mogą być przeznaczone na realizację projektów w ramach Strategii, powinny stanowić
kontynuację finansowania w ramach projektu Gepard II.
Przewiduje się ponadto, że część zadań znajdzie wsparcie w ramach kolejnej perspektywy
dofinansowań

z

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Kujawsko-

Pomorskiego. W poniższej tabeli zestawiono zadania ze wskazaniem przewidywanego
poziomu wsparcia i możliwym źródłem.
Tabela 77. Przewidywane źródła dofinansowania zadań
Pkt

Zadanie

Zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych we flocie
pojazdów użytkowanych przez miasto
Wykonywanie zadań publicznych przy udziale pojazdów
B1.
elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przez
jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy
Wykonywanie i zlecenie zadań publicznych przy udziale
B2.
pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym
C.
Zakup autobusów zeroemisyjnych przez MZK
Zapewnienie minimalnej liczby punktów ładowania
zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania
D.
oraz zapewnienie minimalnej liczby punktów tankowania
sprężonego gazu ziemnego (CNG)
Stworzenie strefy czystego transportu w centrum
E.
Bydgoszczy
F.
Rozbudowa systemu ITS
G.
Budowa dróg rowerowych
H.
Budowa centrów przesiadkowych P&R
Stworzenie warunków dla pojazdów indywidualnych o
I.
napędzie elektrycznym
J.
Budowa bus-pasów
Oświetlenie ulic – doświetlenie przystanków i przejść dla
K.
pieszych
Aktywne znaki drogowe, lustra drogowe, przystanki dla
L.
niepełnosprawnych
Nowe instalacje wzmacniające samowystarczalność
N.
energetyczną Bydgoszczy
Źródło: opracowanie własne
A.

Dofinansowanie
Kwota w tys. zł

%

Źródło

31,5

15

Gepard II

811,5

15

Gepard II

14 899,5

15/50

122 595,3

85

Brak danych

RPO WK-P
NFOŚiGW
Gepard II
Nie dotyczy

1 200,0

66,7

RPO WK-P

1 500,0
40 000,0
3 150,0

50,0
66,7
75,0

POIiŚ
RPO WK-P
RPO WK-P

2 500,0

50,0

RPO WK-P

25 000,0

50,0

RPO WK-P

10 000,0

50,0

RPO WK-P

5 500 ,0

50,0

RPO WK-P

3 000,0

60

RPO WK-P
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Analiza oddziaływania na środowisko

Plan adaptacji Bydgoszczy do roku 2030 powstał w odpowiedzi na jeden z najważniejszych
problemów ochrony środowiska, jakim są zmiany klimatu. Plan wskazuje wizję, cel nadrzędny
oraz cele szczegółowe adaptacji miasta do zmian klimatu, jakie powinny zostać osiągnięte
poprzez realizację wybranych działań, w obrębie czterech najbardziej wrażliwych sektorów, to
jest w zakresie:
o zdrowia publicznego,
o transportu,
o gospodarki wodnej,
o terenów zabudowy mieszkaniowej.
Zmiany klimatyczne i ich skutki są odczuwalne jako: fale upałów, susze, ulewne deszcze,
trąby powietrzne, powodzie czy obsunięcia ziemi. W przypadku Bydgoszczy głównymi
czynnikami wpływającymi na stan powietrza atmosferycznego są:
o emisja komunalno-bytowa,
o przemysł i energetyka,
o transport drogowy.
Podejmowane działania (między innymi te, wynikające ze Strategii) mają na celu obniżenie
wzrostu średniej globalnej temperatury o maksymalnie 1,50C. Wartość ta jest bezpieczna
według Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Osiągnięcie zakładanego celu
długoterminowego wiąże się m.in. z szybką redukcją globalnego poziomu emisji gazów
cieplarnianych.
Dodatkowo wskazano potrzebę podjęcia działań w obszarach gospodarki przestrzennej
oraz różnorodności biologicznej, przyczyniających się do zmniejszenia wrażliwości wcześniej
wymienionych sektorów.
Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku wywiera
jednoznacznie pozytywny wpływ na środowisko w mieście poprzez realizowane cele tj.:
o poprawę funkcjonalności i efektywności energetycznej infrastruktury miejskiej,
o zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów pochodzących z transportu,
o zmniejszenie presji środowiskowej (spalanie paliw kopalnych, urbanizacja terenów
zielonych) wywieranej przez człowieka,
o zmniejszenie poziomu hałasu.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i emisji hałasu będzie efektem postawienia na rozwój
transportu zeroemisyjnego (rowery, hulajnogi, skutery, autobusy, samochody osobowe). Przy
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wyznaczaniu rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych przyjęto pracę przewozową
(wyrażoną w pasażerokilometrach), która w wyniku realizacji projektu będzie wykonana
transportem zbiorowym oraz zeroemisyjnym. Szczegółowe wyliczenia zmniejszenia emisji
zawarto w podrozdziale 10.3.
Jak szacuje Europejska Federacja Rowerzystów, emisja CO2 podczas jazdy samochodem
wynosi w sumie średnio 271 g na każdy przejechany kilometr (w przeliczeniu na jednego
pasażera). Szacuje się, że przesiadając się z samochodu na rower, na odcinku o długości
ok. 3 km, jeżdżąc 5 razy w tygodniu w przeciągu 1 roku można zredukować emisję CO2
o 258,13 kg oraz emisję NOx o 0,125 kg.
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Monitoring wdrażania Strategii

Proces wdrażania Strategii będzie podlegał ciągłej obserwacji. Monitorowana będzie
realizacja konkretnych działań, a także postęp w realizacji celów określonych w Strategii
rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku.
Informacje na temat wykonanych w danym roku zadań oraz aktualne wartości wskaźników
dotyczących rozwoju elektromobilności przedstawiane będą w corocznym „Raporcie o stanie
Miasta Bydgoszczy”, razem ze sprawozdaniami z innych programów wdrożeniowych strategii
rozwoju Bydgoszczy.
Dodatkowo planowane jest przygotowanie dwóch raportów z wdrażania „Strategii
rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku” w połowie i na koniec okresu
obowiązywania Strategii. Raporty będą zawierały informacje na temat zrealizowanych działań,
poniesionych wydatków budżetowych i pozyskanych środków zewnętrznych na realizację
Strategii, a także wpływu podjętych działań na realizację celów, zidentyfikowanych przeszkód
i problemów w realizacji zadań wraz z rekomendacjami dotyczącymi ich rozwiązania oraz
wskazań w zakresie aktualizacji listy działań.
W ramach monitoringu wskaźnikowego analizowane będą dane przedstawione w tabelach
78 i 79.
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Tabela 78. Wskaźniki monitorujące realizację celów Strategii
Cele

Wskaźniki

Jednostka

Wartość
bazowa

Rok

Wartość docelowa
2030

CEL STRATEGICZNY
Liczba dni z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu stężeń dobowych
pyłu zawieszonego PM10 w ciągu roku:
dzień
Ograniczenie negatywnego wpływu sektora
transportowego na jakość życia mieszkańców
Bydgoszczy

- Plac Poznański (pomiar automatyczny)

48

- ul. Warszawska (pomiar automatyczny)

36

Emisja CO do atmosfery z transportu w Mg

Tworzenie warunków dla rozwoju
elektromobilności indywidualnej oraz innych
form transportu zero- i niskoemisyjnego
Poprawa konkurencyjności i bezpieczeństwa
publicznego transportu zbiorowego oraz
organizacji ruchu drogowego
Ograniczenie zużycia energii konwencjonalnej
oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł
odnawialnych w transporcie
Źródło: Opracowanie własne

poniżej 35

Mg CO

4 205

2019

3 700

%

56,7

2016

45,0

%

0,0

2019

30,0

%

0,0

2019

30,0

Udział elektrycznych samochodów osobowych w liczbie samochodów
osobowych ogółem

%

0,01

2019

11,05

Liczba pasażerów przewiedzionych komunikacją miejską w ciągu roku

mln
osób

91,9

2019

tendencja
wzrostowa

Udział energii z OZE i kogeneracji w zużyciu energii elektrycznej przez
jednostki miejskie

%

15

2019

65

Udział osób eksponowanych na hałas drogowy wyrażony wskaźnikiem
długookresowego średniego poziomu dźwięku, wyznaczonego w ciągu
wszystkich dób w roku z uwzględnieniem pory dnia LDWN>55 dB

Rozwój zero- i niskoemisyjnych usług
miejskich

2019

CELE OPERACYJNE
Udział pojazdów elektrycznych wykorzystywanych do obsługi Urzędu
Miasta
Udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem
ziemnym wykorzystywanych do realizacji przez Miasto zadań publicznych
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Tabela 79. Wskaźniki monitorujące realizację działań zapisanych w Strategii
Wskaźniki

Jednostka

2019

Liczba pojazdów elektrycznych zarejestrowanych w Bydgoszczy, w tym:
- samochodów osobowych
- samochodów ciężarowych
- autobusów

30
3

sztuka

0

- motocykli

4

- motorowerów

13

Liczba pojazdów elektrycznych wykorzystywanych do obsługi Urzędu
Miasta, w tym:
- samochodów osobowych

sztuka

0

- samochodów ciężarowych

0

- autobusów

0

Liczba pojazdów elektrycznych wykorzystywanych do realizacji przez
Miasto* zadań publicznych, w tym:
- samochodów osobowych
- samochodów ciężarowych

0

sztuka

3
0

- autobusów
Liczba pojazdów napędzanych gazem ziemnym wykorzystywanych do
realizacji przez Miasto zadań publicznych, w tym:
- samochodów osobowych

sztuka

0

- samochodów ciężarowych

1

- autobusów

0

Liczba punktów ładowania pojazdów:
- elektrycznych
- wodorowych

18

sztuka

0
1

- CNG
Długość bus-pasów

km

9,4

Liczba węzłów i parkingów przesiadkowych

sztuka

1

Długość dróg rowerowych

km

90,66

sztuka

30

km

735,6

Liczba budynków użyteczności publicznej, na których zamontowano
instalacje fotowoltaiczne
Długość linii komunikacji publicznej:
- autobusowej
- tramwajowej

113,2

Źródło: Opracowanie własne
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Legenda *Miasto w tym miejscu oznacza jedynie Urząd Miejski w Bydgoszczy
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16 Podsumowanie
Strategia rozwoju elektromobilności dla Bydgoszczy do 2030 roku stanowi program
zamierzeń przewidzianych do realizacji przez Miasto Bydgoszcz zgodnie z zapisami ustawy o
elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Realizacja zadań zdefiniowanych w strategii ma przyczynić się do ograniczenia
negatywnego wpływu sektora transportowego na jakość życia mieszkańców Bydgoszczy. Aby
to osiągnąć w strategii zdefiniowano następujące cele operacyjne:
o rozwój zero- i niskoemisyjnych usług miejskich,
o tworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności indywidualnej oraz innych form
transportu zero- i niskoemisyjnego,
o poprawa konkurencyjności i bezpieczeństwa publicznego transportu zbiorowego oraz
organizacji ruchu drogowego,
o ograniczenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych w transporcie.
Osiągnięcie

celów

operacyjnych

wymaga

znacznych

środków

inwestycyjnych,

wykraczających poza możliwości samorządu. W szczególności ograniczenie zużycia energii ze
źródeł konwencjonalnych w transporcie pociąga za sobą konieczność poniesienia wydatków
na pojazdy zeroemisyjne a następnie podniesienia cen biletów za przejazdy w komunikacji
publicznej. Obecnie dostępne instrumenty finansowe uniemożliwiają znaczącą transformację
w tym zakresie.
Poziom realizacji celów będzie mierzony wskaźnikami, które oznaczają stopień wykonania
zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych wyszczególnionych w Strategii.
Dla inwestycji, które mają być realizowane bezpośrednio z udziałem budżetu Miasta
Bydgoszczy określono wysokość niezbędnych nakładów, ze wskazaniem źródeł ich
współfinansowania. Nakłady przewidziane do poniesienia kształtują się na poziomie od 15 do
20 mln złotych w latach 2021 – 2030. Zgodnie z obowiązującym obecnie poziomem
dofinansowania przewidziano, że średnio ponad 50% nakładów zostanie dofinansowanych w
ramach środków pomocowych krajowych lub unijnych.
Szczególnie znacząca pozycję stanowią nakłady przewidywane na zakup autobusów
zeroemisyjnych przez MZK spółka z o.o. w Bydgoszczy. W Strategii przyjęto jedynie liczbę
pojazdów wynikającą z zapisów Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Ustawa dopuszcza kontraktowanie usług przewozowych bez spełnienia tego warunku jeżeli
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„Analiza kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych” przeprowadzona
w 2018 roku wskazuje, że koszty przewyższają korzyści a minimalna wartość dofinansowania,
która spowodowałaby obniżenie kosztów zakupu pojazdów i tym samym przyczyniła się do
opłacalności inwestycji w tabor o napędzie zeroemisyjnym wynosi 81,2%.
Istotną rolę w sieci komunikacji miejskiej Miasta Bydgoszczy stanowią linie tramwajowe.
Pomimo, że zakres opracowania nie obejmował tramwajów, w Strategii przewidziano zakup
dwóch pojazdów rocznie w okresie 2024 – 2030.
W Strategii zawarto informację o planowanych lokalizacjach dla ogólnodostępnych stacji i
punktów ładowania pojazdów zgodnie z Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania
na terenie Miasta Bydgoszczy, który został uchwalony przez Radę Miasta Bydgoszczy w dniu
26 sierpnia 2020 roku.
W Strategii wyliczono ponadto:
o jaki odsetek pojazdów samochodowych i jednośladowych będą stanowiły w 2030 roku
pojazdy o napędzie elektrycznym – 11,63%
o jaki będzie efekt ekologiczny pojawienia się tych pojazdów – zmniejszenie emisji CO2e
o 4,17%
o jakie będzie zapotrzebowanie na energię elektryczną dla tych pojazdów – 54,8 GWh
W ramach Strategii przeprowadzono debatę ekspercką dostępną on-line dla
zainteresowanych, przeprowadzono ankietyzację przedsiębiorców i mieszkańców. Przebieg
debaty i wyniki badań stanowią załącznik do opracowania.
Wykonanie zamierzeń określonych w „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta
Bydgoszczy do 2030 roku” pozwoli na stworzenie warunków dla elektromobilności jeżeli
zadania inwestycyjne zostaną dofinansowane w ramach programów wsparcia w zakresie
wskazanym w dokumencie.
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Załącznik nr 1 – Podstawy wiedzy z zakresu elektromobilności
Technologie ładowania pojazdu elektrycznego
Proces ładowania pojazdu elektrycznego to zespół czynności służących do przekazania
i akumulowania w pojeździe energii potrzebnej do napędu. Z uwagi na wielorakość rozwiązań
technicznych proces ten realizowany jest na co najmniej kilka sposób. Najpopularniejsze z nich to:
Ładowanie za pomocą złącza wtykowego
Ładowanie za pomocą złącza wtykowego (zwane też plug-in) jest najpopularniejszą metodą
ładowania pojazdów elektrycznych, dostępną praktycznie dla wszystkich pojazdów. Polega ono na
fizycznym połączeniu pojazdu z punktem ładowania za pomocą przewodu. Ze względu na konstrukcję
przewodów ładowania można wyróżnić dwa podstawowe rozwiązania: pierwsze, w którym punkt
ładowania wyposażony jest w gniazdo, a przewód ładowania jest na wyposażeniu pojazdu, i drugie,
w którym przewód ładowania stanowi integralną część punktu ładowania. Drugie rozwiązanie
stosowane jest najczęściej w punktach o wyższej mocy. Pojazdy posiadające możliwość ładowania się
w inny sposób niż ten przedstawiony powyżej na ogół także posiadają gniazda i przewód na
wyposażeniu jako bezpieczną opcję ładowania wolniejszego, ale niemal zawsze dostępnego1.
Proces ładowania przewodowego został opisany w dwóch międzynarodowych normach
opracowanych przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną: IEC 61851 oraz IEC 62196. Norma
IEC 61851 dotyczy sposobów ładowania przewodowego, m.in. definiuje podział systemów ładowania
ze względu na moc i rodzaj napięcia zasilającego. Określa ona cztery tryby ładowania przewodowego:
o

Tryb 1. – ładowarka znajduje się w pojeździe. Do ładowania wykorzystuje się zazwyczaj
napięcie jednofazowe, a natężenie prądu elektrycznego nie może być większe niż 16 A. Taki
rodzaj ładowania zazwyczaj realizowany jest w obrębie posiadłości właściciela pojazdu i nie
wymaga żadnej specjalistycznej infrastruktury. Jest to tzw. ładowanie wolne i przeznaczone
do stosowania np. w nocy lub w okresie zmniejszonego poboru mocy z systemu
elektroenergetycznego;
o Tryb 2. – ładowarka znajduje się w pojeździe. Do ładowania wykorzystuje się napięcie
jednofazowe oraz napięcie trójfazowe, a natężenie prądu elektrycznego nie przekracza 32 A.
Tryb ten nazywany jest wolnym lub półszybkim. W przypadku ładowania w trybie
2 wykorzystuje się specjalistyczne wyposażenie do zasilania pojazdów elektrycznych EVSE
(ang. Electric Vehicle Supply Equipment), które umożliwia komunikację z pojazdem oraz
kontroluje pobór mocy przez pojazd;
o Tryb 3. – do ładowania pojazdów wykorzystuje się napięcie przemienne trójfazowe przy
prądzie ładowania nieprzekraczającym 63 A. Stosowana jest infrastruktura EVSE kontrolująca
proces ładowania;
o Tryb 4. - dotyczy systemów szybkiego ładowania prądem stałym, które nazywa się
ładowaniem szybkim lub ultraszybkim. Ładowarka znajduje się na zewnątrz pojazdu.
Do ładowania baterii akumulatorów EV wykorzystuje się napięcie o wartości
nieprzekraczającej 600 V. Moc takich ładowarek zawiera się w zakresie od 50 kW do 350 kW.
Ważnym elementem technicznym ładowania przewodowego jest konstrukcja wtyku i gniazda
pośredniczącego, która musi zapewniać bezpieczne podłączenie pojazdu elektrycznego do ładowarki.

1

Stacje i punkty ładowania pojazdów elektrycznych, przewodnik UDT dla operatorów i użytkowników,
zalecane praktyki
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Wymagania stawiane rozwiązaniom technicznym wtyków opisano w normie IEC 62196. Norma ta
definiuje trzy główne konfiguracje złącz AC wykorzystywanych do ładowania EV: IEC Type 1, IEC Type
2 i IEC Type 3 oraz cztery konfiguracje złącz DC: AA, BB, EE, FF, z których najczęściej stosowane są złącza
AA („CHAdeMO”), EE (CCS Combo 1) oraz FF (CCS Combo 2), natomiast złącze BB (GB/T DC), stosowane
jest głównie w Chinach.
Standard CHAdeMO umożliwia ładowanie napięciem 500 V DC z mocą nieprzekraczającą 62,5
kW. Złącze to składa się z dziesięciu pinów: zasilających, sterujących i zabezpieczających oraz pinów
umożliwiających komunikację poprzez magistralę CAN. Standard CHAdeMO wykorzystuje bardzo wiele
samochodów elektrycznych, np.: Mitsubishi i-MiEV, Peugeot i-On, Citroën C-Zero, Nissan Leaf
i Mitsubishi Minicab-MiEV. Standardy EE oraz FF są to złącza kombinowane tzw. Combined Charging
System CCS – w których dołożono dwa piny (DC+ oraz DC-) umożliwiające ładowanie „szybkie" DC.
Na rynku jest już kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt modeli samochodów elektrycznych. Różne
modele mają różne typy wtyczek ładowania.
Ładowarka 230 V
Praktycznie z każdym samochodem elektrycznym otrzymuje się przenośną ładowarkę pasującą do
klasycznego gniazda 230 V (jeżeli nie jest elementem wyposażenia standardowego, to zawsze można
ją wybrać z listy opcji). Dzięki niej baterie pojazdu można podładować prądem z sieci 230 V.
Rozwiązanie sprawdza się najwyżej w przypadku hybryd plug-in. Ładowanie „elektryka” może
pochłonąć kilkanaście godzin, a najnowszych modeli z ogniwami o dużej pojemności – ponad dobę.
Warto przy tym pamiętać, że tempo ładowania będzie uzależnione od jakości instalacji elektrycznej.

Rysunek 35 Ładowarka do zwykłego gniazda 230 V
Źródło: www.wyborkierowcow.pl
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Ładowarka typu Wallbox
Ładowarka typu Wallbox posiada zintegrowany kabel, więc korzystanie z niego ogranicza się do
zaparkowania samochodu w garażu lub miejscu parkingowym i podłączeniu przewodu. Warto dodać,
że wallbox można zainstalować nie tylko w domu jednorodzinnym.

Rysunek 36 Ładowarka do zwykłego gniazda 230 V
Źródło: www.wyborkierowcow.pl

CHAdeMO
CHAdeMO to standard, który powstał w Azji, w Polsce rozpropagował go w szczególności Nissan
Leaf. Standard pozwala na dostarczenie prądu stałego (DC) o mocy do 62,5 kW (500 V, 125 A). Standard
CHAdeMO nosi oznaczenie IEC 62196 Type 4, rzadko bywa jednak nazywany Type 4, ponieważ
rozpowszechniło się jego oryginalne oznaczenie. Nazwa standardu CHAdeMO ma kilka rozwinięć.
Jedno z nich to „CHArge to MOve”, inne to „O CHA DEMO ikagadesuka, co po japońsku oznacza
„Napijmy się herbaty, gdy [samochód] się ładuje”.

Rysunek 37 Gniazda ładowania AC i DC w samochodzie Nissan LEAF, po lewej wtyczka i gniazdo CHAdeMO dla
DC i po prawej TYPE1 dla AC
Ładowarka do zwykłego gniazda 230 V 1
Źródło: https://elektrowoz.pl/
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Typ 2 / Type 2 / Mennekes
Wtyczka standardu Typ 2 nazywana jest często „Mennekes” od nazwy firmy, która ją opracowała
i wdrożyła w Niemczech. Type 2 w podstawowej wersji został w 2013 roku uznany za oficjalny standard
gniazdka/wtyczki ładowania na terenie Unii Europejskiej. Stosują go obecnie wszystkie auta
sprzedawane na terenie krajów unijnych, w tym także Tesla. Typ 2 nosi oznaczenie IEC 62196 Type
2 i umożliwia ładowanie zarówno prądem przemiennym (AC), jak i prądem stałym (DC).

Rysunek 38 Wtyczka standardu Typ 2
Źródło: www.wyborkierowcow.pl

CCS / Type 2 combo / Combo 2 / CCS combo 2 / Type 2 CCS
CCS (Combined Charging System, czyli łączony system ładowania) Combo 2 to rozszerzenie
standardu Type 2 o dwa duże piny ładowania prądem stałym (DC). Z wtyczki Type 2 znikają natomiast
piny odpowiedzialne za dostarczanie prądu zmiennego. Pierwsze samochody z Combo 2 mogły być
ładowane prądem o mocy 50 kW. Przyszłość należy do 150 i 350 kW, napięć sięgających 1000 V oraz
natężenia do 500 A. Oczywiście stacja będzie mogła pracować z pełną mocą wyłącznie, gdy zostanie
podłączona do odpowiednio mocnej sieci.

Rysunek 39. Wtyczka Type 2 (po lewej) obok wtyczki (po prawej) Type 2 CCS / Type 2 combo / Combo 2
Źródło: https://elektrowoz.pl/
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Rysunek 40 Wtyczka CCS (Combined Charging System)
Źródło: https://elektrowoz.pl/

Ładowanie pantografowe
Ładowanie pantografowe służy do szybkiego ładowania baterii autobusów elektrycznych,
zazwyczaj podczas krótkich postojów na pętlach. Punkty ładowania tego typu mają duże moce,
najczęściej powyżej 50 kW. Energia elektryczna przekazywana jest poprzez połączenie metaliczne
pomiędzy pantografem, a szynami zainstalowanymi na dachu autobusu lub w punkcie ładowania.
Konstrukcja obudowy punktu może zawierać w sobie przetworniki AC/DC lub jedynie obwody
wyprowadzone ze stacji transformatorowej umieszczonej nieopodal. W tym drugim przypadku
przetworniki znajdują się w stojącej w pobliżu szafie, na którą trzeba także przewidzieć miejsce.
Interfejs w postaci pantografu, choć wygląda odmiennie, nie różni się zasadą działania od złącza plugin. Tutaj także najpierw musi zostać nawiązana poprawna komunikacja pomiędzy punktem,
a pojazdem, a dopiero potem podawane jest napięcie na bieguny baterii akumulatorów. Ze względu
na znaczną wysokość umieszczenia pantografu i szyn, poza zasięgiem ręki, części dostępne biegunów
nie są izolowane. Na rynku dostępnych jest kilka rozwiązań z zakresu ładowania pantografowego,
zróżnicowanych pod względem miejsca montażu pantografu. Jednym z wariantów jest montaż
pantografu na dachu pojazdu2.
Znane są rozwiązania ładowania pantografowego pojazdów – głównie autobusów elektrycznych
– w tzw. „systemie wiedeńskim”. Jest to system integracji miejskiej sieci trakcyjnej ze stacjami
ładowania autobusów elektrycznych. Sposób ten dotyczy bezpośredniego ładowania autobusów
elektrycznych z miejskiej sieci trakcyjnej za pomocą odbieraka. Wspomniany sposób ładowania zakłada
zasilanie autobusu bezpośrednio napięciem z miejskiej sieci trakcyjnej 600 V DC.
Sposobem, który wyklucza bezpośrednie ładowanie autobusów elektrycznych z trakcji
elektrycznej o napięciu 600 V DC jest wykonanie zasilania z separacją galwaniczną z wykorzystaniem
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energoelektronicznego przekształtnika separacyjnego DC/DC. Przykładem takiego rozwiązania może
być ładowarka pantografowa autobusu elektrycznego połączona do trakcyjnej sieci tramwajowej
poprzez przekształtnik separacyjny DC/DC zainstalowana na ulicach Krakowa.

Rysunek 41 Pojazd wykorzystujący system ładowania z pantografem
Źródło: https://poznan.tvp.pl/

Ładowanie indukcyjne
Ładowanie indukcyjne umożliwia bezprzewodowe zasilanie pojazdów energią elektryczną.
Rozwiązanie to opiera się na zjawisku indukcji elektromagnetycznej i wykorzystaniu cewek
indukcyjnych. Jedna z cewek umieszczona jest w pojeździe, a druga w miejscu postojowym lub w pasie
drogowym, dzięki czemu pojazd może ładować się podczas jazdy. Po zbliżeniu się pojazdu do takiego
punktu i zasileniu obwodów ładowarki powstaje pole elektromagnetyczne, które indukuje prąd
elektryczny w bliźniaczej cewce w pojeździe znajdującym się w tym polu. Ładowanie indukcyjne
autobusów na postoju jest rozwiązaniem skomercjalizowanym. Szybkie doładowania pozwalają na
uzupełnienie zapasu energii na trasie autobusu bez potrzeby zjeżdżania do zajezdni. Przykładem
praktycznego zastosowania tej technologii jest system ładowania indukcyjnego autobusów
elektrycznych w Berlinie.

Rysunek 42 Pojazd wykorzystujący bezprzewodowy system ładowania
Źródło: https://elektrowoz.pl/
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Niewątpliwymi zaletami wykorzystania tego sposobu ładowania są zmniejszone ryzyko
porażenia prądem i większa bezobsługowość. Układ cewek rozmieszczonych wzdłuż pasa jezdni, który
służy do ładowania pojazdów w trakcie jazdy, nie można traktować jako punktu ładowania, dlatego
takie rozwiązania nie są objęte dozorem technicznym3.

Modelowa stacja ładowania
infrastruktury w Polsce

pojazdu

elektrycznego

-

prognozy

rozwoju

Stacje oraz punkty ładowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii w sprawie wymagań
technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury
ładowania drogowego transportu publicznego powinny być odpowiednio oznakowane. Wymaga się,
by na dostępnych do użytku urządzeniach znalazły się takie informacje jak nazwa producenta, typ
urządzenia, numer seryjny, napięcia znamionowe, częstotliwość i prądy znamionowe. Osoby
użytkujące konkretną stację ładowania powinny mieć także dostęp do instrukcji jej obsługi oraz
informacji o potencjalnych zagrożeniach.
Dodatkowo, w widocznym miejscu musi znajdować się numer telefonu do operatora stacji – dzięki
temu użytkownik ładowarki będzie mógł zgłosić wszelkie związane z nią nieprawidłowości i usterki.
Warto podkreślić, że w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu technicznego stacji, nie
powinno się korzystać z konkretnego urządzenia.
Ogólnodostępne punkty ładowania muszą zostać wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie.
Dzięki niemu właściciele pojazdów elektrycznych/hybrydowych mogą bez trudności podłączyć i
załadować swój samochód. Dodatkowo, każdy punkt ładowania powinien mieć układ pomiaroworozliczeniowy – urządzenie to odpowiada za pomiar zużywanej energii elektrycznej.
Każda stacja ładowania musi posiadać odpowiednie zabezpieczenia na wypadek pożaru. Zalicza się
do nich wyłącznik główny, wyłącznik różnicowoprądowy i zabezpieczenie różnicowoprądowe. Warto
także dodać, że lokalizacja stacji musi zostać przemyślana i rzetelnie sprawdzona pod kątem
bezpieczeństwa – takie urządzenie nie może znajdować się w strefie zagrożonej wybuchem, w
przeciwnym razie zabrania się z niego korzystać.
Stację ładowania należy zabezpieczyć przed jej potencjalnym uszkodzeniem – zgodnie z
rozporządzeniem można zrobić to na dwa sposoby. Pierwszym jest zapewnienie bezpiecznego miejsca
do instalacji urządzenia – powinno być tak zlokalizowane, by ograniczyć ryzyko najechania na niego
pojazdem. Drugim jest zastosowanie ochraniających stację słupków, barierek lub odbojów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby niepełnosprawne nie mogą mieć utrudnionego
dostępu do publicznego punktu ładowania – należy wziąć to pod uwagę przy wyborze lokalizacji
urządzenia oraz planowania jego ewentualnych zabezpieczeń.
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Rysunek 43 Modelowa stacja ładowania pojazdów elektrycznych
Źródło: Stacje i punkty ładowania pojazdów elektrycznych, przewodnik UDT dla operatorów i użytkowników,
zalecane praktyki

Analizując rynek krajowy ładowarek warto wskazać, że w raporcie „Polish EV Outlook 2020”
przedstawiono stan krajowej infrastruktury ładowania. Na koniec lutego 2020 roku w Polsce
funkcjonowały 1093 ogólnodostępne stacje ładowania – to łącznie 2028 punktów. Przez ostatnie 12
miesięcy odnotowano wzrost ich liczby o prawie 70%. Niemal jedna trzecia stacji w Polsce to ładowarki
wysokiej mocy. Zdecydowana większość z nich, bo ponad 60%, jest już płatna. 24% ogólnodostępnych
stacji ładowania na polskim rynku znajduje się w obrębie galerii handlowych, 22 % na
ogólnodostępnych parkingach, a 21 % na terenach hoteli.
Największym operatorem infrastruktury ładowania pozostaje GreenWay Polska, który ma 15 %
udziałów w rynku. W pierwszej piątce znajdują się też: Orlen, Tauron, PGE i Energa. Łącznie w sieciach
12 wiodących operatorów znajduje się 44% ładowarek.
„Polish EV Outlook 2020” zawiera też scenariusze rozwoju sektora, w wariantach zakładających
wdrożenie zachęt finansowych lub podatkowych, jak również brak wsparcia ze strony państwa. Na tej
podstawie analitycy odpowiadają, jakich zachęt potrzebuje ten rynek.
W scenariuszu realistycznym, zakładającym wprowadzenie subsydiów w postaci dopłat lub
odpowiednich zachęt natury podatkowej, np. umożliwienia odliczenia 100%. VAT, polski park
samochodów całkowicie elektrycznych w roku 2025 może przekroczyć 280 tys. szt. Bez takiego
wsparcia będzie ponad dwukrotnie mniejszy. Natomiast w 2030 r. wielkość parku BEV zbliży się do 900
tys. szt. łącznie z hybrydami typu plug-in, których liczbę prognozuje się w 2025 r. na ok. 160 tys. szt., a
w 2030 r. na 570 tys. Mówimy o niemal 1,5 mln samochodów zero- i niskoemisyjnych (BEV i PHEV) w
Polsce za 10 lat.
Ceny ładowania samochodów są różne i wahają się w obecnych punktach od 2,21 zł do 1,00 zł za
kWh. Poniżej, na rysunku 38 przedstawiono rozkład cen w poszczególnych stacjach.
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Rysunek 44 Ceny ładowania samochodów elektrycznych w Polsce [zł/kWh]
Źródło: https://wysokienapiecie.pl/26820-ranking-najwiekszych-sieci-stacji-ladowania-samochodowelektrycznych-w-polsce/

Formy ładowania pojazdów elektryczny
Miejski plan infrastruktury pojazdów elektrycznych musi uwzględniać wszystkich użytkowników,
tak, aby sprostać przyszłym potrzebom w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych w różnym trybie
eksploatacji pojazdów elektryczny, które zasadniczo odbywa się w dwóch formach:
a) w domu/pracy – kiedy to ładowanie pojazdu następuje w stacjach prywatnych należących do
właściciela pojazdu bądź jego pracodawcy. Jeśli kierowcy posiadają takie możliwości techniczne około
80% ładowań pojazdów elektrycznych odbywa się w miejscu zamieszkania. Jeśli kierowcy mają
możliwość ładowania pojazdu w miejscu zamieszkania i jednocześnie w pracy, 96-97% ładowań
odbywa się w tych właśnie punktach. Dla tych, którzy nie posiadają możliwości ładowania domowego,
możliwość ładowania pojazdu w pracy jest opcją pierwszego wyboru.
b) w miejscu publicznym – kiedy to ładowanie pojazdu następuje w stacjach publicznego
dostępu. Osoby posiadające garaż lub wyznaczone miejsce parkingowe zazwyczaj mają możliwość
zainstalowania tam gniazdka elektrycznego lub ładowarki. Jednak duża część mieszkańców Bydgoszczy
mieszka w budynkach wielorodzinnych, często bez własnego miejsca parkingowego, a jak pokazują
doświadczenia rynkowe, uzyskanie pozwolenia od właściciela budynku lub zarządcy na zainstalowanie
ładowarki jest niezwykle trudne w przypadku pojedynczych osób – powstają wątpliwości odnośnie
ponoszenia kosztów energii wykorzystywanej do ładowania, czy samego kosztu utrzymania gniazda
ładowania. Osoby, które nie posiadają przydomowych parkingów lub wydzielonych miejsc
parkingowych, to właśnie główni interesariusze, których Miasto powinno wziąć pod uwagę przy
lokalizacjach publicznych stacji ładowania. Osoby te bowiem w całości uzależnione są od ładowania
pojazdów w infrastrukturze zewnętrznej.
W zakresie publicznych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, kierować się należy
następującymi wytycznymi:
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o

W gęsto zabudowanych miejscach bez strzeżonego parkingu, należy przeznaczyć określony
procent miejsc parkingowych (tj. 10-20%) na stacje ładowania pojazdów elektrycznych.
o Wraz ze wzrostem liczby pojazdów elektrycznych na terenie miasta, wyznaczyć należy huby
stacji ładowania. Huby to miejsca z dużą liczbą ładowarek zlokalizowanych obok siebie (np. po
10-20). Ich tworzenie upraszcza dostęp do sieci energetycznej, co wynika z ekonomii skali
(łatwiej i taniej budować wiele punktów obok siebie, niż w rozproszeniu), redukuje też kolejki
oczekujących na ładowanie. Umiejscowienie punktów w pobliżu firm lub bloków mieszkalnych
pozwoli na wygodne użytkowanie ich przez mieszkańców.
Ważne jest, aby publiczna sieć ładowania pojazdów elektrycznych zapewniała wygodę w zakresie
lokalizacji i prędkości dla kierowców pojazdów elektrycznych, którzy nie posiadają ładowarek w
miejscu zamieszkania lub w pracy. Kluczowymi lokalizacjami dla takich stacji ładowania powinny być
często odwiedzane miejsca, takie jak:
o
o
o
o
o
o

centra handlowe;
restauracje;
kawiarnie;
centra miast;
obiekty sportowe/kluby fitness;
urzędy administracji samorządowej i państwowej.
Podczas gdy stacje ładujące o mocy 3-11 kW nadają się do wolnego ładowania pojazdów
elektrycznych, dotychczasowe doświadczenia pokazują, że takie tempo ładowania nie spełnia
oczekiwań kierowców. W często odwiedzanych miejscach pożądany jest dostęp do stacji ładowania
o mocy co najmniej 22 kW (tzw. stacje ładowania półszybkiego) lub szybkich ładowarek CCS i/lub
CHAdeMO o mocy ładowania powyżej 150 kW.
Rodzaj i moc zainstalowanej ładowarki powinny być także dostosowane do miejsca, w którym
funkcjonuje. Stacje szybkiego ładowania są predysponowane przede wszystkim dla autostrad i dużych
węzłów komunikacyjnych, podczas gdy najwolniejsze technologie ładowania mogą być z powodzeniem
zastosowane w miejscu zamieszkania i pracy, gdzie samochody są zaparkowane przez dłuższy czas.

Rysunek 45. Rekomendowany miks infrastruktury ładowania pojazdów EV

Źródło: Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych, dz. cyt. s. 15.
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Przegląd form wsparcia zakupu pojazdu elektrycznego
Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Rozwoju opracowało „Pakiet na rzecz
czystego transportu” – zestaw dokumentów, które określają strategię rozwoju elektromobilności w
Polsce. Dokument pod nazwą „Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych”
określa kwestie techniczne związane przede wszystkim z budową sieci do ładowania pojazdów
elektrycznych oraz na gaz CNG i LNG. Ogólne kierunki działań w zakresie wsparcia transportu
elektrycznego do 2025 r. określone zostały w dokumencie pn. „Plan rozwoju elektromobilności”. W
dokumencie tym zawarty jest też szczegółowy wykaz planowanych działań legislacyjnych. Obecnie
funkcjonują różne systemy wsparcia oraz zachęty związane z rozwojem elektromobilności.
Zniesienie akcyzy
Celem zwiększenia popytu na auta elektryczne zgodnie z art. 109a ustawy o podatku akcyzowym
(Dz.U. 2020r. poz.722 z późn. zm.)zniesiona została akcyza na samochody osobowe stanowiące pojazd
elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ww. ustawy. Zwolnienie to dotyczy pojazdów elektrycznych lub
napędzanych wodorem. W przypadku pojazdów hybrydowych, zgodnie z nowelizacją Ustawy
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która znowelizowała częściowo Ustawę o
elektromobilności i paliwach alternatywnych w okresie od 1 stycznia 2021 roku zwolnieniu od akcyzy
podlegają również samochody osobowe stanowiące pojazd hybrydowy o pojemności silnika
spalinowego równej lub mniejszej niż 2000 cm3.
Odpisy podatkowe
Możliwość odpisania większych kwot to ulga dla przedsiębiorców, którzy chcą wykorzystywać
samochody elektryczne w swojej firmie. Kupując samochód elektryczny możemy skorzystać z wyższego
limitu odpisów amortyzacyjnych, zaliczających się do uzyskania przychodów. Od 1 stycznia 2019 roku
dla samochodów elektrycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie obowiązuje wyższy limit
amortyzacyjny, wynoszący 225 tysięcy złotych. Osoby wykorzystujące samochód na potrzeby
działalności gospodarczej mają możliwość odliczenia odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego
pojazdu.
Zwolnienie z opłat parkingowych
W związku z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
zmianie uległy przepisy ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. w zakresie dotyczącym
zwolnienia od opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania. Zgodnie z art.
13 ust. 3 pkt 1 lit. e od opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie
płatnego parkowania zwolnione zostały pojazdy elektryczne, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy
o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Darmowe parkowanie nie dotyczy natomiast
samochodów hybrydowych typu plug-in.
Poruszanie się po buspasach
Od 22 lutego 2019 roku w Prawie o ruchu drogowym widnieje zapis, zgodnie z którym samochody
elektryczne mogą jeździć po buspasach. Na podstawie tego przepisu wszystkie pojazdy elektryczne
mogą poruszać się w Polsce po wszystkich buspasach.
Strefy Czystego Transportu
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych dała samorządom powyżej 100 000
mieszkańców narzędzie, w postaci Stref Czystego Transportu. Strefy te mogą mieć realny wpływ na
poprawę jakości powietrza w miastach. Na terenie Europy funkcjonuje obecnie ponad 200 stref
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niskoemisyjnych, jednak w Polsce tylko jedna. Wiąże się to z niską liczbą samochodów elektrycznych
na rynku, jednak w przyszłości takie strefy mogą być wprowadzone również na terenie Bydgoszczy. Dla
zobrazowania sytuacji poniżej podajemy informacje o strefie w Krakowie. Do Strefy Czystego
Transportu w Krakowie mogą wjechać jedynie:
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

pojazdy elektryczne;
pojazdy napędzane wodorem;
pojazdy napędzane gazem CNG;
mieszkańcy (bez ograniczeń);
rowery;
pojazdy TAXI w okresie do 31 grudnia 2025 r.;
pojazdy przedsiębiorców mających siedzibę w obszarze strefy czystego transportu „Kazimierz”
w dniu wejścia w życie uchwały ustanawiającej w Krakowie ww. strefę, którzy posiadają pojazd
z tytułu: a) własności, b) współwłasności, c) umowy leasingu, d) umowy przewłaszczenia na
zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu, - w okresie do 31 grudnia
2025 roku;
pojazdy (oznaczone kartą parkingową), którymi kierują osoby niepełnosprawne, posiadające
ważną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej; pojazdy, które przewożą osobę
niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową; pojazdy należące do placówek, o których
mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
2018 r., poz. 1990 ze zm.) przewożące osobę mającą znacznie ograniczone możliwości
samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki;
pojazdy konduktów pogrzebowych i orszaków ślubnych, po zgłoszeniu do zarządu drogi;
pojazdy służb miejskich;
pojazdy straży miejskiej;
pojazdy pozostające w dyspozycji podmiotów posiadających decyzje na wykorzystanie dróg w
sposób szczególny na obszarze strefy czystego transportu „Kazimierz”;
pojazdy wykonujące czynności załadunkowe/wyładunkowe dla podmiotów posiadających
zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na obszarze strefy czystego transportu „Kazimierz”;
pojazdy zaopatrzenia w godzinach od 6:00 do 7:00, od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do 19:00 od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz w godzinach od
6:00 do 8:00, od 14:00 do 16:00 i od 18:00 do 20:00 w soboty i dni ustawowo wolne od pracy,
na czas wykonywania czynności załadunku/wyładunku i obsługi technicznej;
pojazdy lekarzy, pielęgniarek, położnych;
pojazdy zarządcy drogi;
pojazdy operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pocztowe (Dz. U. 2018 r., poz. 2188 ze zm.);
pojazdy dojeżdżające do zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty);
pojazdy wolnobieżne z silnikiem elektrycznym.

Dofinansowanie do samochodów elektrycznych
Dopłaty do samochodów elektrycznych w Polsce według nowych zasad ogłoszone zostały przez
Ministerstwo Klimatu wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wprowadzono trzy programy dofinansowania zakupu e-aut dla osób fizycznych, przedsiębiorców
i taksówkarzy. Każdy z programów dostał specjalną nazwę: „Zielony samochód”, „eVAN” i „Koliber”.
o

Zielony samochód- jest to program na dofinansowanie zakupu elektrycznego auta
wykorzystywanego prywatnie. Osoby prywatne w programie tym mają szansę na dotację
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o

o

w wysokości do 18 750 zł, jednak nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych. Kolejnym
ważnym warunkiem jest także cena nabycia auta elektrycznego, która nie może
przekroczyć 125 000 zł.
Koliber- jest to program skierowany do taksówkarzy, który przewiduje dofinansowanie
zakupu lub leasingu taksówek kategorii M1 oraz ładowarek domowych typu Wallbox.
Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, do 20% kosztów kwalifikowanych,
jednak nie więcej niż 25 000 zł lub w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.
Maksymalny koszt kwalifikowany leasingu lub zakupu pojazdu wraz z kosztami zakupu i
montażu punktu ładowania nie może przekroczyć 150 000 zł. W przypadku, gdy ktoś nie
kupi ładowarki, wówczas kwota graniczna stanowi cenę maksymalną samochodu.
e-VAN- program dofinansowania zakupu elektrycznego samochodu dostawczego.
Przewidziana dotacja na zakup/leasing wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych, jednak
nie więcej niż 70 000 zł i do 50%, ale nie więcej niż 5 000 złotych na zakup ładowarki o
mocy do 22 kW.

Korzyści z wykorzystywania samochodów elektrycznych
Biorąc pod uwagę ogólną wiedzę na temat elektromobilności można wskazać szereg aspektów
uzasadniających konieczność szerszego wykorzystania pojazdów elektrycznych:
Aspekty ekologiczne
Samochód spalinowy, który w ciągu roku przejedzie 15 tys. km, emituje do atmosfery około tonę
i 770 kg dwutlenku węgla. W ciągu 10 lat, pokonując tym samym samochodem 15 tys. km rocznie,
samochód taki emituje do atmosfery aż 17,7 tony CO2. Daje to po 10 latach używania nowego
samochodu spalinowego – doliczając koszt środowiskowy – ok. 25 ton dwutlenku węgla. Natomiast
użycie elektryczności w samochodach na baterie jest całkowicie ekologicznie - nie zwiększa globalnego
ocieplenia i nie powoduje emisji szkodliwych toksyn. Samochody elektryczne, jak dowodzą badania,
mają zdecydowanie najlepszy bilans pod kątem emisji CO2 - nawet przy polskim miksie energetycznym
opartym na węglu. Jednocześnie auta elektryczne mają największy potencjał do bycia najbardziej
ekologicznymi samochodami. Samo ładowanie samochodów elektrycznych też może być ekologiczne szczególnie jeśli pobieramy prąd ze źródeł odnawialnych, czyli z elektrowni wiatrowych, słonecznych
i wodnych.
Prostota ładowania ("tankowania") pojazdu
Baterię samochodu elektrycznego można naładować na wiele sposobów: w domu z gniazda
domowej instalacji elektrycznej lub opcjonalnego systemu Wallbox, na publicznej stacji ładowania lub
na stacji szybkiego ładowania. Sam proces trwa krócej niż się wydaje - testy udowadniają, że ładując
pojazd z domowego gniazdka, pełne ładowanie zajmuje około 15 godzin. Natomiast na stacji ładowania
prądem przemiennym ładowanie do pełna potrwa ok. 5 h 20 min. Opcjonalnie możemy również
wyposażyć samochód w złącze do szybkiego ładowania CCS (max 40 kW), gdzie po 45 minutach bateria
będzie już naładowana w 80%. Producenci będą oferować coraz powszechniejsze ładowarki typu
Wallbox. To domowe gniazdo przyłączeniowe, które można opcjonalnie zainstalować np. w swoim
garażu. To rozwiązanie jest znacznie wygodniejsze od ładowania na klasycznej ładowarce, której
częstotliwość trudno dokładnie przewidzieć. Całonocne ładowanie może być dla każdego użytkownika
taką samą rutyną, jak codzienne podłączanie smartfona do ładowania przed zaśnięciem.
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Niskie koszty ładowania
Jak podaje firma GreenWay, która obecnie ma największą sieć stacji ładowania w Polsce,
wykorzystywanie szybkich ładowarek do samochodów elektrycznych jest najdroższe - wówczas koszt
przejechania 100 km wynosi ok. 28 zł. Dla wariantów pół-szybkich jest to około 18 zł. Najtaniej
wychodzi, gdy baterię samochodową zasilamy z domowego gniazdka - ładowanie w ciągu dnia to koszt
około 10 zł, natomiast jeżeli uwzględnimy nocną taryfę to cena ta maleje do 5 zł. Dodatkowo ładowanie
samochodu elektrycznego z domu jest najwygodniejsze - nie musimy specjalnie jechać na stację
benzynową, baterię możemy naładować prawie wszędzie: w domu z gniazda domowej instalacji
elektrycznej lub opcjonalnego systemu typu Wallbox.
Tańsze serwisowania
Nie tylko tanie ładowanie, ale też tańszy serwis - układ pod maską elektryka jest dużo prostszy niż
w samochodzie spalinowym, dlatego występuje dużo mniejsze ryzyko awarii poszczególnych
elementów. Mamy tu na myśli chociażby klocki i tarcze hamulcowe, które dużo wolniej się zużywają,
bo głównie służą do odzyskiwania energii podczas hamowania. Co więcej, nie musimy się przejmować
wymianą oleju, czy naprawą pompy paliwowej, której po prostu w tych samochodach nie ma.
Producenci samochodów elektrycznych oferują dodatkowo korzystne pakiety serwisowe przykładowo e-Golf zapewnia 4 lata darmowego serwisowania i aż 8 lat gwarancji na akumulatory, na
których nie przekroczymy 160 tys. km.

Rysunek 46. Podstawowe elementy samochodu elektrycznego

Źródło: Nissan
Auta benzynowe, diesle, hybrydy i auta elektryczne są podobne w zakresie konstrukcji:
o
o
o
o
o

podwozia,
elementów szkieletu (ramy),
systemów elektrycznych innych niż napęd,
wyposażenia wnętrza,
nadwozia.
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Istnieją jednak koszty, które są zupełnie różne w każdym z wymienionych przypadków. Mogą one
przekonać potencjalnego przyszłego użytkownika samochodu elektrycznego. Poniżej przedstawiono
analizę w tym zakresie:
Koszty zespołu napędowego (najwyższe w hybrydach
najniższe w autach elektrycznych)

i

hybrydach

plug-in, pośrednie w dieslach

Eksperci oceniają, że w pojazdach elektrycznych liczba części jest aż o 5 tysięcy mniejsza, niż w
spalinowych - to korzyść płynąca z radykalnego uproszczenia układów napędowych. Na poniższym
rysunku przedstawiono koszty poszczególnych elementów samochodów benzynowych (1. i 5. słupek),
diesli (2. i 6. słupek), hybryd (3. i 7. słupek) oraz aut elektrycznych (4. i 8. słupek). Ramką zaznaczono
miejsce, w którym spodziewany jest największy spadek w przeciągu nadchodzących siedmiu lat (c).

Rysunek 47. Koszty poszczególnych elementów samochodów benzynowych, diesli, hybryd oraz aut
elektrycznych
Źródło: Politechnika Monachijska, Morgan Stanley Research - www.elektrowoz.pl

Nie wszystko daje się równie spektakularnie uprościć, a niektóre układy w samochodach
elektrycznych wręcz muszą się komplikować. Jednym z nich jest system komfortu termicznego wnętrza
pojazdu. Samochody elektryczne mają problem z ekstremalnie niskimi temperaturami. Z ich
akumulatorami trakcyjnymi dzieje się to samo, co z rozruchowymi w autach spalinowych: gdy mróz,
tracą pojemność. Oznacza to krótszy zasięg pojazdu. Biorąc to pod uwagę każde włączone urządzenie
pokładowe, każdy system (wspomaganie kierownicy, hamulców), w tym także komfortu termicznego
w kabinie wpływa na zasięg samochodu elektrycznego. Im oszczędniejsze i wydajniejsze będą te
systemy, tym większy będzie zasięg pojazdu na jednym ładowaniu.
Koszty baterii (najwyższe w autach elektrycznych, znacznie niższe w hybrydach, nieobecne w autach
spalinowych)
Nieustanny postęp w wytwarzaniu ogniw, doprowadzi do spadku cen akumulatorów. Już teraz
koszty ich produkcji spadają średnio o dwadzieścia procent każdego roku – a mimo to producenci nadal
inwestują w kolejne fabryki i zwiększają produkcję. Na poniższym rysunku przedstawiono spadek
kosztów ogniw o pojemności 1 kilowatogodziny na przestrzeni siedmiu lat: od 1000 dolarów w 2010
roku do 273 dolarów w 2016 roku.
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Rysunek 48. Spadek kosztów ogniw o pojemności 1 kilowatogodziny na przestrzeni siedmiu lat
Źródło: Bloomberg Finance

Naukowcy szacują, że w 2025 roku samochody elektryczne będą tańsze nawet niż auta
benzynowe. Oznaczałoby to szybki kres istnienia diesli oraz hybryd.
Koszty eksploatacji samochodu - koszt przeglądu
W samochodzie spalinowym jest cały szereg elementów do sprawdzenia: świece, paski, oleje,
wycieki, filtry. Z kolei w samochodzie elektrycznym silnik zamknięty jest w szczelnej obudowie,
jednobiegowa przekładnia zamknięta jest w szczelnej obudowie, klocki hamulcowe i tarcze prawie się
nie zużywają, układ chłodzenia i klimatyzacji jest szczelnie zamknięty, żeby nie uciekły z niego płyny lub
gazy i tak dalej. Jeśli podzespoły auta nie zgłaszają problemów, właściwie nikt do nich nie zagląda – bo
nie ma takiej potrzeby. Samochody elektryczne mają mniejszą liczbę części i dlatego w serwisie można
poświęcić im krótszy czas, co przekłada się na koszty inspekcji oraz poziom łatwości obsługi
posprzedażnej.
Koszty zgodności z normami emisji (najwyższe w dieslach, niższe w hybrydach i samochodach
spalinowych, nieobecne w autach elektrycznych)
Od 2020 roku wchodzi część zmian, które mają - według założeń - pozytywnie wpłynąć
na środowisko. Zmienią się normy emisji spalin - a raczej CO2, co przełoży się na ceny pojazdów. Co
więcej, od 2021 roku zacznie obowiązywać szereg regulacji, które wymuszą na producentach
montowanie w pojazdach szeregu technologii, w tym m.in. ograniczników prędkości.
Jak opisuje serwis Moto.pl, średnia emisja CO2 wszystkich sprzedanych w 2018 roku pojazdów na
obszarze Unii Europejskiej wyniosła ponad 120 g CO2/km. Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia
2020 roku aż 95% samochodów będzie musiało emitować nie więcej niż 95 g CO2/km.
Jest to wartość uśredniona, jednakże wcale nie oznacza to, że nie mamy się o co martwić. Normy
emisji będą ustalane indywidualnie, toteż producenci zapewne będą się starać aby ograniczyć emisję
dwutlenku węgla.
Zgodnie z przepisami, producenci pojazdów niespełniających norm, będą płacić kary od każdego
sprzedanego samochodu w wysokości 95 EUR za każdy gram, przekraczający dopuszczalny limit.
Według Moto.pl kary będą sięgać nawet kilku tysięcy euro za pojazd. Przedstawiciele Mazdy wskazują,
że pojazdy segmentu B podrożeją nawet o 20%. Podwyżki zapowiada również Volkswagen, ale można
się spodziewać, że tym tropem pójdą wszyscy producenci.
Trzeba przypomnieć, że podobne podwyżki, które niezwykle mocno uderzyły w rynek, miały
miejsce w odniesieniu do motorowerów (w tym skuterów). Wyśrubowane normy emisji (m.in. EURO4),
które musiały spełnić silniki, a także zawirowania w zakresie innych kosztów, w tym produkcji i dostawy
części spowodowały, że ceny skuterów - które niegdyś były najtańszym środkiem transportu,
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dostępnym niemalże dla każdego - znacząco poszły w górę. Obecnie, za najtańszy motorower, który
niegdyś kosztował około 1000-1500 złotych, należy zapłacić nawet trzy razy tyle.
Wymogi odnoszące się do norm spalin mają na celu przymuszenie producentów do inwestowania
w nowe technologie, a także w pojazdy elektryczne. Producenci samochodów zdają sobie sprawę, że
rynek motoryzacyjny UE się zmieni, ale dostosowują się do niego nie tylko poprzez podnoszenie cen,
lecz także poprzez rozszerzenie oferty o modele elektryczne i zelektryfikowane.
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Załącznik nr 2 – Analiza techniczna zasilania autobusów komunikacji publicznej
Analiza techniczna w zakresie zastąpienia pojazdów spalinowych pojazdami z napędem
alternatywnym dotyczy możliwości zastąpienia komunikacji miejskiej autobusami zeroemisyjnymi.
Podstawą odniesienia analizy są pojazdy o napędzie konwencjonalnym (silnik wysokoprężny zasilany
olejem napędowym) spełniające normę spalin EURO 6. Norma EURO 6, która ma charakter
obligatoryjny dla wszystkich pojazdów użytkowych wyprodukowanych po 2013 roku, weszła w życie
na mocy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 459/2012. Średnie spalanie autobusu klasy MAXI w normie
EURO 6 w cyklu miejskim wg danych producentów kształtuje się na poziomie 33-34 l/100 km. Przy
cenie 4,25 zł/litr netto oleju napędowego, koszt przejechania 100 km (wyłącznie w zakresie kosztów
paliwa) autobusem klasy MAXI wynosi 140,25 zł. Przy standardowym zbiorniku paliwa o pojemności
250 l zasięg autobusu może kształtować się na poziomie do 750 km. Wykorzystanie autobusów z
napędem konwencjonalnym nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych inwestycji
infrastrukturalnych. W zakresie zaopatrzenia w paliwo autobusy mogą korzystać bowiem z istniejącej
na terenie miasta infrastruktury stacji paliw.
Pierwszym wariantem jest wybór taboru napędzanego energią elektryczną z baterii
akumulatorowych. Autobusy elektryczne dostępne są w wariancie hybrydowym (z dodatkowym
silnikiem spalinowym) oraz w wariancie całkowicie elektrycznym. Autobusy z napędem elektrycznym
charakteryzują się niskim poziomem hałasu, drgań i brakiem emisji spalin, tym samym zyskując dużą
popularność zarówno w krajach europejskich, jak i w Polsce.
Autobusy elektryczne obsługują linie komunikacyjne m.in. na terenie Krakowa i Warszawy, Konina,
Inowrocławia oraz innych polskich miast. Tym samym dostępne są już liczne dane, wynikające z
faktycznej eksploatacji pojazdów w zróżnicowanych warunkach. Koszt budowy stacji ładowania
zlokalizowanej w bazie autobusowej (ładowanie za pośrednictwem złącza wtykowego) o mocy 22 kW
to ok. 20 000 – 30 000 zł, dla stacji o mocy 50 – 100 kW to koszt ok. 100 000 zł, natomiast stacji
pantografowej – 500 000 zł, przy założeniu, iż nie jest wymagana budowa stacji transformatorowej. W
przypadku takiej konieczności, łączną inwestycję w stację ładowania pantografowego należy szacować
na 1 000 000 zł. W ramach eksploatacji autobusów elektrycznych uwzględnić należy również wymianę
zużytych baterii, których żywotność według danych producentów wynosi ok. 7 lat. Według aktualnych
cen, koszt wymiany baterii wynosi ok. 800 000 zł. Koszt zakupu samego autobusu klasy maxi to
ok. 800 000 – 2 500 000 zł.
Drugim wariantem jest zakup autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). Tylko w 2019
roku zarejestrowano ich w Polsce 1 817. Wrocław posiada jedną stację tankowania gazu ziemnego oraz
planuje budowę kolejnej. Wartość energetyczna 1 m³ CNG jest niższa niż 1 litra oleju napędowego, co
oznacza, że teoretycznie średnie spalanie autobusu klasy MAXI w cyklu miejskim kształtować się
powinno na poziomie 60 – 70 Nm3/ 100km. Przy standardowym zbiorniku paliwa o pojemności
300 Nm3 zasięg autobusu może oscylować na poziomie do 450 km. Cena 1 m3 CNG kształtuje się na
poziomie ok. 2,60 zł netto, co oznacza, że koszt przejechania 100 km wynosi ok. 160 zł. Tankowanie
CNG wymaga również utworzenia dodatkowej infrastruktury stacji zasilania CNG. Koszt takiej
inwestycji to ok. 1 500 000 – 2 000 000 zł.
Trzecim wariantem jest wybór taboru napędzanego paliwem wodorowym. Choć na dzień sporządzania
analizy na polskich drogach (za wyjątkiem projektów badawczych bądź testowych) nie kursują
regularne linie autobusów z napędem wodorowym, to istnieją na rynku sprawdzone rozwiązania
techniczne stosowane w krajach ościennych. Jednakże, aktualnie na terenie kraju nie ma jakiejkolwiek
infrastruktury tankowania pojazdów wodorowych (choć są pierwsze plany utworzenia stacji
tankowania wodoru na kilku stacjach Lotosu). W przypadku wprowadzenia autobusów wodorowych
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do komunikacji miejskiej konieczne byłoby przeprowadzenie inwestycji dotyczącej nie tylko taboru, ale
również stacji tankowania wodoru oraz kontraktacji samego paliwa od zewnętrznych dostawców.
Trzeba mieć na względzie koszt budowy takiej stacji zasilania, który szacunkowo wynosi 4 000 000 –
6 000 000 zł. Choć technologia wodorowa pozbawiona jest wad związanych z zasilaniem autobusów
energią elektryczną (niski zasięg, ograniczona żywotność baterii), a jedyną generowaną emisją jest para
wodna, to jednak jest to technologia bardzo droga, a kluczem do jej rozwoju będzie obniżenie ceny
pozyskiwania wodoru. Obecnie nie jest to możliwe.
Czwartym wariantem jest wprowadzenie komunikacji trolejbusowej. Podstawową kwestią, którą
należy brać pod uwagę przy wdrażaniu trolejbusów jest koszt infrastruktury (podstacje trakcyjne oraz
sieć trakcyjna wraz ze zwrotnicami). Cena jednego trolejbusu to ok. 2 200 000 zł, koszt 1 km linii
kablowej to ok. 240 000 zł, a koszt budowy podstacji centralnego układu zasilania dla obsługi całej linii
to około 3 000 000 zł. Porównując wprowadzenie trolejbusów do wprowadzenia autobusów
elektrycznych, różnice w doposażeniu zajezdni są minimalne lub nawet żadne, jeśli założy się użycie w
autobusach odbieraków typu trolejbusowego. Istotną przewagą trolejbusów nad typowymi
autobusami elektrycznymi, jest możliwość doładowywania zasobników energii w czasie jazdy. Dzięki
temu nie tylko podnosi się efektywność zużycia energii, lecz również umożliwia się równoległe
podłączenie do sieci praktycznie nieograniczonej liczby jednostek taborowych, czego typowe stacje
ładowania nie zapewniają. W przypadku pojazdów elektrycznych, ich najmniej trwałym elementem są
baterie. Pod tym względem trolejbus ma znaczną przewagę. Baterie są użytkowane w mniejszym
zakresie, gdyż co najwyżej część trasy pokonywana jest dzięki nim. Pozwala to też na zmniejszenie ich
gabarytów i masy własnej. Dzięki mniejszej masie baterii trolejbus zużywa również mniej energii
elektrycznej podczas wykonywania kursu, w porównaniu do autobusu elektrycznego.
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Załącznik nr 3 - Raport z konsultacji społecznych
Sprawozdanie z panelu eksperckiego
I.

Miejsce: UTP Bydgoszcz – Sala C8 Regionalnego Centrum Innowacyjności UTP w Bydgoszczy.
Odbiór – transmisja internetowa dla zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców. Debata
została nagrana i przesłana do wszystkich potencjalnych Interesariuszy projektu https://www.youtube.com/watch?v=jb4hKr06LzI&feature=youtu.be
II. Termin: 14 lipca 2020 roku godzina 10.00
III. Paneliści:
1) Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy – Maria Wasiak

2) Naczelnik Wydziału Przygotowania Inwestycji ZDMiKP – Marek Stanek

3) Pracownik naukowy z UTP Bydgoszcz – dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. UTP

4) Prezes Zarządu MPK Inowrocław sp. z o.o. - Mariusz Kuszel
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5) Kierownik Biura Elektromobilności i Transportu ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań – Marcin
Kopiczko

6) Przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego - Patryk Gulcz

7) Prowadzący Panel - Przedstawiciel Pomorskiej Grupy Konsultingowej – Romuald Meyer
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Spotkanie rozpoczął Pan Romuald Meyer reprezentujący PGK SA Bydgoszcz. Przedstawił on główny cel
panelu jakim była dyskusja na temat rozwoju elektromobilności w mieście Bydgoszczy. Spotkanie
rozpoczęło się od prezentacji wprowadzającej.
Prezentacja wprowadzająca
W dyskusji wstępnej prezentacji uwzględniono analizę wpływu COVID-19 na rozwój elektromobilności.
Najnowszy raport BloombergNEF wskazuje, że w wyniku kryzysu spowodowanego przez pandemię
koronawirusa sprzedaż samochodów elektrycznych spadnie w tym roku o 18 %., co oznacza, że klienci
kupią o 1,7 mln aut mniej. Będzie to pierwszy spadek zanotowany przez ten rynek od dekady. Jednak
rynek aut o tradycyjnym napędzie czeka jeszcze głębsza recesja. W tym przypadku spadek sprzedaży
sięgnąć ma nawet 23%. Zdaniem ekspertów, elektromobilność nie uniknie skutków pandemii COVID19, jednak jest na nią bardziej odporna niż segment pojazdów konwencjonalnych. Zmianie może jednak
ulec charakter transportu w miastach, w których mniej popularne staną się środki transportu
zbiorowego.
COVID-19 odbije się na tempie rozbudowy infrastruktury ładowania. Według analiz PSPA, liczba nowo
zainstalowanych punktów ładowania w stacjach ogólnodostępnych spadnie w tym roku o ok. 30% rok
do roku, jednak w 2021 roku spodziewane jest odbicie.
Autorzy Strategii elektromobilności zdają sobie sprawę, że sytuacja pandemii wpływa również na
wiarygodność realizacji konsultacji społecznych (wiarygodność badań ankietowych – mniejsza chęć
udziału w badaniach). Bardzo trudne staje się definiowanie w takiej sytuacji czynników wpływających
na optymalny wybór rozwiązań z zakresu elektromobilności dla Bydgoszczy. Bardzo utrudnione stają
się również wszelkie prognozy w tej kwestii.
Po polskich drogach jeździ ponad 10,7 tys. pojazdów elektrycznych. Polskie Stowarzyszenie Paliw
Alternatywnych zakłada, że w tym roku zarejestrowanych zostanie od 3,6 tys. do 7,5 tys. aut
elektrycznych. Byłoby więcej, gdyby nie koronawirus.
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Patrząc z polskiej perspektywy, cena aut elektrycznych jest stosunkowo wysoka, przekracza możliwości
zakupowe zwykłego Kowalskiego. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, średnia cena aut
kupowanych w Polsce na rynku wtórnym wynosi 30 tys. zł. Około 64% aut zarejestrowanych w Polsce
w 2018 roku stanowiły samochody używane. Średni wiek samochodu osobowego na krajowych
drogach wynosił 14 lat. Nowe auta w zdecydowanej większości (72%) kupowały firmy.
Auta elektryczne są jak na razie wyraźnie droższe niż te o napędzie tradycyjnym. Cena najtańszego auta
elektrycznego waha się na poziomie 100-125 000 zł. Nawet dopłata rządowa na poziomie 15% ceny nie
stawia zakupu na poziomie konkurencyjnym. Ceny w miarę upływu czasu i rozwoju technologii będą
stopniowo spadać. Pojawiać się będą pewnie również oferty samochodów „budżetowych” jeszcze w
niższej cenie. Istotną częścią kosztów auta elektrycznego jest bateria. Obecnie stanowi ona ok. 50%
kosztów, jednak - jak wskazują szacunki - w ciągu pięciu lat udział ten ma spaść do 20%.
W pierwszej kolejności wsparciem dla rozwoju elektromobilności w Polsce może być transport
publiczny. Według rynkowych prognoz, w 2030 roku odsetek autobusów elektrycznych w Europie
będzie wynosił 52%. Po Polsce jednak w połowie zeszłego roku jeździło tylko 198 autobusów
elektrycznych. Jest więc w tym obszarze sporo do zrobienia.
Znaczny udział w Polsce w zakresie aut elektrycznych stanowią firmy wynajmujące samochody tzw.
car-sharing. Upadek jednego z pionierów wypożyczania aut na minuty we Wrocławiu (Vozilla) każe
stawiać pytanie: czy ten biznes ma w Polsce sens? Firmę pogrążyło to, że postawiła na samochody
elektryczne, które były 2-3 razy droższe od porównywalnych modeli konkurencji. W dodatku koszty
funkcjonowania firmy były wyższe, niż innych sieci car-sharingowych, bo takie auta trzeba gdzieś
ładować, a ładowarek było w mieście za mało. Z Firmą konkurowały nie tylko inne firmy carsharingowe, ale przede wszystkim Uber i hulajnogi elektryczne. No i pewnie klientów też było za mało.
Gdyby auta były non-stop „w użyciu”, to być może do bankructwa by nie doszło.
Co by się musiało stać, żeby car-sharing utrwalił się na mapie miast i stał się elementem transportu?
Vozilla upadła m.in. dla tego, że koszty leasingu drogich samochodów elektrycznych przekraczały
możliwości firmy. Car-sharing aut bezemisyjnych jest bardzo trudną formą działalności, głównie
z braku infrastruktury do ładowania oraz słabo rozwiniętą infrastrukturę parkowania samochodów (czy
to klasycznych czy to elektrycznych) w miastach.
Patrząc w perspektywie długofalowej należy mimo wszystko stwierdzić, że w zakresie globalnym od
elektromobilności nie ma odwrotu. Firma Deloitte ogłosił niedawno, że zgodnie z jej przewidywaniami,
w 2030 r. 1/3 sprzedaży nowych aut na świecie będą stanowić modele ze zelektryfikowanymi
napędami. Według danych z raportu Bloomberg New Energy Finance od 2010 r. cena litowo-jonowej
baterii w przeliczeniu na jedną kWh zgromadzonej w nich energii spadła o 73%., czyli z 1 tys. USD do
ok. 270 USD I cena ta będzie w dalszym ciągu spadać. Szacuje się, że w 2030 r. zmniejszy się o kolejne
70% do poziomu 73 USD. Między innymi sprawi to, że ok. 2030 r. różnice między samochodami
elektrycznymi, a tradycyjnymi będą praktycznie niezauważalne. To zaś sprawi, że ze względu na niższe
koszty eksploatacji samochody elektryczne zaczną wypierać z rynku te tradycyjne.
Pytania do ekspertów w ramach panelu podzielono na sześć rund w układzie:
o Możliwości zakupu samochodów elektrycznych,
o Możliwości stworzenia infrastruktury zasilającej samochody w energię elektryczną,
o Możliwości zapewnienia niezbędnej ilości energii oraz urządzeń technicznych umożliwiających
jej wykorzystanie do zasilania pojazdów elektrycznych,
o Możliwości stworzenia sieci parkingów uprzywilejowanych dla pojazdów elektrycznych,
o Zasady funkcjonowania transportu publicznego opartego o pojazdy o napędzie elektrycznym,
o Drogi i rozwiązania dla mieszkańców.
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I.

Pytania związane z możliwością zakupu samochodów elektrycznych

W rundzie tej wskazano, że podaż samochodów z importu może nie zabezpieczyć potrzeb naszego
rynku. Obecne ceny stanowią skuteczną zaporę przed wyborem tego rozwiązania, szczególnie, jeżeli
zestawi się je z poziomem dochodów społeczeństwa. Brak harmonogramu działań oraz mało
przekonująca wizja stworzenia i produkcji polskiego auta elektrycznego stawiają pod znakiem
zapytania realizację tego – kluczowego elementu programu elektromobilności.
1) Czy kupiłby Pan samochód elektryczny? Ile powinien kosztować?
W zakresie tego pytania w odpowiedziach panelistów dominowały odpowiedzi negatywnie odnoszące
się aspektu zakupu samochodu elektrycznego ze względu na jego cenę i funkcjonalność na obecnym
etapie rozwoju technologii. Pan Marek Stanek podkreślił kwestię ładowania samochodów
elektrycznych zaparkowanych ”pod blokiem” oraz wielu niewiadomych w zakresie kosztu i jakości
serwisowania nowego typu samochodów. Cena już w tej chwili powinna być zbliżona do ceny
samochodów tradycyjnych tej samej klasy. Ważną kwestią jest dyskusyjny aspekt ekologii tych
samochodów. Jeśli będą ładowane prądem wytwarzanym z elektrowni węglowych pod dużym znakiem
zapytania należy postawić ekologiczność, szczególnie w Polsce, tych samochodów. W podobnym tonie
wypowiedział się Pan Patryk Gulcz. Wskazał on, że samochód elektryczny może być jedynie miejskim
samochodem tzw. drugim samochodem rodzinnym.
2) Kiedy proponowane auto może być wybrane przez klienta?
W zakresie tego pytania Pan Mariusz Kuszel odniósł się również do ceny samochodów, ale wskazał
również na ekonomię pojazdu. Pan Marcin Kopiczko podkreślił że zachodzą duże zmiany w zakresie
technologii i liczby stacji ładowania w Europie i w Polsce. Całkiem niedługo rynek spowoduje duże
zmiany w zakresie oceny samych pojazdów elektrycznych.
3) Czy powstanie polskie auto elektryczne?
W zakresie tego pytania w odpowiedziach panelistów dominowały sceptyczne oceny możliwości
rozwoju polskiego samochodu elektrycznego. Pani Prezydent Maria Wasiak wskazała, że mimo
pojawiających się informacji medialnych i premier polskich marek w grę wchodzi bardzo krótki,
nierealny czas ich wdrożenia. Jest to ważne z punktu widzenia dużej konkurencji zagranicznych
koncernów motoryzacyjnych. Dodatkowo podkreśliła, że nierealny może być cel zarówno opracowania
innowacyjnego, bardzo zawansowanego produktu, który dodatkowo ma wykazać się zeroemisyjnością
i konkurencyjnością na polskim i europejskim rynku. Pan Sławomir Cieślik podkreślił, że Polska w
zasadzie nie ma doświadczenia w produkcji samochodów, nawet klasycznych. W Polsce są tylko zakłady
zagranicznych koncernów. Produkcja nowej marki wydaje się mało realna.
II.

Pytania związane możliwością stworzenia infrastruktury zasilającej samochody w
energię elektryczną

W rundzie tej wskazano, że infrastruktura w tym przypadku oznacza system punktów ładowania oraz
stacji serwisowych. Jeżeli chodzi o serwisowanie to będzie ono konsekwencją zakupów. Stacje
ładowania mogą być realizowane przez podmioty gospodarcze i jst, przy czym widzielibyśmy jst (gminy)
raczej w roli podmiotu publicznego uprawnionego do zdefiniowania swoistego ładu przestrzennego w
zakresie elektromobilności.
1) Czy w mieście będzie odpowiednia liczba punktów ładowania pojazdów elektrycznych?
W zakresie tego pytania w odpowiedziach panelistów dominowały odpowiedzi związane z problemami
technicznymi z budową stacji ładowania. Pan Marcin Kopiczko wskazał, że kwestię lokalizacji punktów
ładowania określa ustawa. Biorąc pod uwagę Bydgoszcz zakłada się 210 punktów ładowania powinno
bez problemu rozwiązać zapotrzebowanie w tym zakresie. W przypadku dynamicznego rozwoju liczby
samochodów elektrycznych rozwiąże to też rynek inwestorów w prywatne sieci ładowania.
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2) Czy Gmina czuje się zobowiązana do tworzenia sieci do ładowania?
Pani Prezydent Maria Wasiak wskazała, że zgodnie z ustawą gmina nie ma narzędzi do rozwoju sieci
ładowania pojazdów elektrycznych. Obowiązek ten leży po stronie operatora. Po stronie Miasta leży
obowiązek dobrego zaplanowania rozwoju sieci ładowania. Pani Prezydent podkreśliła, że obecna
liczba samochodów elektrycznych wskazuje, że zaplanowana w mieście sieć ładowania samochodów
elektrycznych jest wystarczająca. Pani Prezydent wskazała również na fakt, że poza siecią zaplanowaną
przez miasto Bydgoszcz prywatni inwestorzy już zainwestowali w kilka komercyjnych lokalizacji. W
przypadku dynamicznego rozwoju rynku samochodów elektrycznych firmy te na pewno dostosują się
do zaistniałej sytuacji uzupełniając sieć ładowania zaplanowaną przez Miasto Bydgoszcz. Według Pani
Prezydent ograniczeniem elektromobilności nie są stacje ładowania, ale rynek samochodów
elektrycznych. Jeśli liczba samochodów elektrycznych dynamicznie się zwiększy rynek stacji ładowania
również do tego się dostosuje. Pan Patryk Gulcz wskazał, że ustawa o elektromobilności przeszacowała
liczbę stacji wymaganych do zbudowania na stan obecny w gminach. Wskazał on, że powinny istnieć
na ten moment jedynie plany i niezbędne jest tylko uważne obserwowanie rynku i zapotrzebowania w
tej kwestii. Pan Marek Stanek podkreślił, że Miasto jest przygotowane na elektromobilność w zakresie
opracowanego planu na 210 punktów ładowania w Bydgoszczy. Dodatkowo przygotowano 30 miejsc
zapasowych. Gmina według niego nie jest zobowiązana do tworzenia tego typu sieci podobnie jak sieci
dystrybucji paliw klasycznych.
3) Czy ładować auto nocą w domu czy w dzień w trakcie podroży?
Pan Sławomir Cieślik podkreślił, że kwestia wyboru opcji czasu ładowania wynika z krzywej obciążenia
sieci energetycznej oraz ekonomii ładowania. Biorąc pod uwagę fakt, że zapotrzebowanie na energię
elektryczną w nocy jest mniejsze w tym okresie powinno się ładować pojazdy elektryczne, co pozwoli
wyrównać obciążenie sieci. Wskazywał również, że biorąc pod uwagę przyrosty produkcji energii
elektrycznej z OZE konieczne będzie odpowiednie bilansowanie tej energii, aby móc ją dedykować dla
elektromobilności np. przez magazynowanie albo wykorzystanie w produkcji rozproszonej przez
prosumentów. Nie ulega wątpliwości, że obecnie najtańszą opcją jest ładowanie pojazdów w domu z
domowego gniazdka. Koszt eksploatacji samochodu elektrycznego przy ładowaniu go z tzw. szybkich
ładowarek w trasie obecnie bywa droższy niż w zakresie eksploatacji samochodu klasycznego np. z
silnikiem diesla biorąc od uwagę koszt paliwa (koszt przejechania 100 km). W zakresie tego pytania Pan
Mariusz Kuszel podkreślił również plusy ładowania nocnego jako bardziej ekonomicznego oraz z punktu
widzenia technicznego – trwałość baterii litowo-jonowych.
III.

Pytania związane z możliwością zapewnienia niezbędnej ilości energii oraz urządzeń
technicznych umożliwiających jej wykorzystanie do zasilania pojazdów elektrycznych

W rundzie tej wskazano, że według obowiązujących przepisów (głównie prawo energetyczne)
zabezpieczenie odpowiednich urządzeń dostarczających energię sieciową do stacji ładowania leży po
stronie dystrybutorów sieciowych. Obawiamy się, czy stan techniczny sieci umożliwia zainstalowanie
ładowarek szybkich, potrzebujących dużych ilości energii w krótkim czasie. Być może kolejne
opracowania rządowe odnośnie elektromobilności pozwolą zdefiniować sposób rozwiązania tego
problemu.
1) Czy stan techniczny sieci umożliwia zainstalowania ładowarek szybkich, potrzebujących dużych
ilości energii w krótkim czasie?
Pan Marcin Kopiczko wskazał, że według wstępnej analizy nie ma problemu z technicznym stanem sieci
dla zaplanowanych przez Miasto Bydgoszcz 210 stacji ładowania. Wskazane plany tzw. szybkich
ładowarek dla Miasta Bydgoszczy zostały już spełnione. Stąd operator nie planuje w mieście budowy
stacji ładowania dużych mocy.
2) Czy dystrybutor sieciowy jest przygotowany do obsługi sieci?
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Pan Marcin Kopiczko wskazał, że według wstępnej analizy nie ma problemu z podłączeniem
planowanych do uruchomienia stacji ładowania pojazdów elektrycznych zgodnie ustawą do 31 marca
2021 r. Operator jest przygotowany, aby zagwarantować niezbędną energię elektryczną do
planowanych ładowarek w Bydgoszczy zgodnie z ustawą. Pan Sławomir Cieślik podkreślił, że według
jego wiedzy przy obecnej liczbie samochodów elektrycznych nie ma żadnego problemu z
zagwarantowaniem niezbędnej energii dla ładowarek, nawet gdyby wszystkie 210 stacji było
maksymalnie obciążonych. Zupełnie inna sytuacja według niego może jednak nastąpić w przypadku
optymistycznego wariantu rozwoju branży elektromobilności w latach 2025-2026 jeśli sprawdzą się
zakładane liczby samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów. Jednoczesne ładowanie
kilkudziesięciu samochodów elektrycznych dla opcji tzw. szybkiego ładowania w jednym markecie
handlowym w Bydgoszczy jest problematyczne na dzień dzisiejszy z punktu widzenia możliwości
dostarczenia tak dużych mocy. Pan Mariusz Kuszel podkreślił również, że dla miasta Inowrocławia przy
czterech punktach szybkiego ładowania o mocy 300 kW dla elektrycznych autobusów miejskich nie
zaistniał na tę chwilę problem z dostawą wymaganej mocy ze strony operatora.
3) Czy planuje się inwestycje w zakresie tworzenia miejsc, gdzie zasilanie aut będzie oparte na OZE?
Pani Prezydent Maria Wasiak wskazała, że miasto jest gotowe do implementacji działań na rzecz
wskazywania, które punkty ładowania będą zasilane z instalacji OZE. Jest to możliwe technicznie.
Miasto jednak działania tego typu nie realizuje tylko dla elektromobilności. Miasto jest zainteresowane
generalnie zwiększeniem ilości energii produkowanej z OZE. Pan Marek Stanek podkreślił kwestię
techniczną produkcji z OZE przy tzw. szybkich ładowarkach wymagających bardzo dużych chwilowych
mocy.
IV.

Pytania związane z możliwością stworzenia sieci parkingów uprzywilejowanych dla
pojazdów elektrycznych

W rundzie tej wskazano, że pojawienie się przewidywanej liczby samochodów elektrycznych
spowoduje konieczność określenia zasad parkowania pojazdów oraz dostępności parkingów – miejsc
parkingowych w centrach miast. Należy wprowadzić system dopuszczający w centrach jedynie ruch
pojazdów o napędzie elektrycznym oraz informatyczny system informowania o wolnych miejscach
parkingowych.
1) Czy przewiduje się wprowadzenie strefy dla aut elektrycznych?
Pani Prezydent Maria Wasiak wskazała, że trudno sobie wyobrazić wprowadzenie w Bydgoszczy strefy
zeroemisyjnej (zakaz wjazdu dla pojazdów spalinowych z preferencją pojazdów elektrycznych) biorąc
pod uwagę ich znikomą liczbę. Strefy ograniczenia ruchu występują, ale preferowany jest tam ruch
pieszy i rowerowy. Planowanie stref tylko dla pojazdów elektrycznych na tę chwilę w Bydgoszczy jest
przedwczesne. Pani Prezydent podkreśliła jednak, że Miasto jest gotowe w przypadku dynamicznego
wzrostu liczby pojazdów elektrycznych w mieście na podjęcie działań na rzecz planowania tego typu
stref. Pan Marek Stanek podkreślił kwestię konieczności szczegółowej analizy ekonomicznej
i logistycznej tego typu działań. Dla obecnej liczby 75 zarejestrowanych samochodów elektrycznych w
Bydgoszczy tego typu działania są zdecydowanie przedwczesne.
2) Czy przewiduje się zwolnienie posiadaczy aut elektrycznych z opłat parkingowych?
Pan Marek Stanek wskazał na obecne regulacje, które to uwzględniają (parkowanie, jazda na
buspasach). W podobnym tonie wypowiedział się Pan Patryk Gulcz, który wskazał, że powinno
podejmować się w tym zakresie racjonalne decyzje. Docelowo wskazane są działania preferencyjne,
ale niekoniecznie całkowite zwolnienie z opłat.
3)

Czy preferencje mogą zachęcać do kupna auta elektrycznego?
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Pan Sławomir Cieślik wskazał, że im więcej będzie zachęt i preferencji, tym więcej będzie użytkowników
samochodów elektrycznych.
V.

Pytania związane z zasadami funkcjonowania transportu publicznego opartego o
pojazdy o napędzie elektrycznym

W rundzie tej wskazano, że optymistycznie zakładając w perspektywie do 2030 roku połowa pojazdów
funkcjonujących w obrębie komunikacji publicznej będzie posiadała napęd elektryczny lub hybrydowy.
W 2050 roku 100% pojazdów będzie posiadało taki napęd. Zwiększy to społeczną akceptację dla tej
formy przemieszczania się w obrębie metropolii oraz poszczególnych subregionów.
1) Czy ZDMiKP ma plan wymiany taboru? W jakim stopniu na tabor zasilany elektrycznie?
Pan Marek Stanek wskazał na obecne regulacje ustawowe wskazujące, że tabor transportowy Miasta
nie powinien być starszy niż 5 lat. Czynnikiem decydującym jest tutaj koszt autobusu elektrycznego,
który jest kilkukrotnie wyższy od niskoemisyjnego, nowoczesnego autobusu klasycznego. Miasto
ubiegało się o dofinasowanie zakupu autobusów elektrycznych, ale program NCBiR zawieszono.
Miasto zatem w tej chwili nie ma planu wymiany autobusów klasycznych na elektryczne.
2) Czy istnieje plan powiązania transportu publicznego z różnymi formami aktywności społecznej?
W zakresie tego pytania Pan Mariusz Kuszel opisał sytuację wykorzystania autobusów elektrycznych i
niskoemisyjnych (hybrydowe i gaz ziemny) w Inowrocławiu, na których zakup z programu operacyjnego
województwa miasto zdecydowało się z racji jego uzdrowiskowego charakteru. Dalszy rozwój floty
samochodów będzie uzależniony od poziomu wsparcia. Wcześniejsze zakupy były realizowane przy
dofinansowaniu na poziomie 80%. W przypadku zmiany poziomu wsparcia miasto przewiduje zakup
tańszych autobusów na gaz ziemny.
3) Czy fakt, że autobus będzie elektryczny wpłynie na decyzję klienta?
Pan Patryk Gulcz podkreślił duży komfort jazdy autobusem elektrycznym, który nie szarpie i nie wibruje
oraz jest bardzo cichy. Z punktu widzenia kierowcy bardzo ważne są osiągi takiego pojazdu w zakresie
przyśpieszenia (wjazd na skrzyżowanie, płynność jazdy itp.). Ma to szczególne znaczenie dla ruchu
miejskiego, gdzie autobus może dynamicznie się poruszać mimo braku buspasów i uprzywilejowanego
oznakowania dróg dla ruchu autobusowego.
Pani Prezydent Maria Wasiak wskazała, że komfort jazdy może mieć znaczenie przy wyborze transportu
zbiorowego przez mieszkańców Bydgoszczy. Ważnym według niej aspektem będzie fakt uporania się z
pandemią COVID19. W sytuacji panującej przez miesiące pandemii może zaistnieć sytuacja mniejszego
wykorzystania transportu zbiorowego w miastach wynikająca z obostrzeń sanitarnych (dystans
społeczny - maks. liczba pasażerów w autobusie, tramwaju itp.). W tym samym duchu wypowiedział
się również Pan Sławomir Cieślik, który dodatkowo poparł budowę centrów przesiadkowych dla
mieszkańców dojeżdżających do centrum miasta.
VI.

Pytania związane z drogami i rozwiązaniami dla mieszkańców w zakresie
elektromobilności

W rundzie tej wskazano, że biorąc pod uwagę trendy, jakie obecnie występują należy zakładać znaczny
przyrost osób korzystających z alternatywnych – nieemisyjnych form transportu. Mamy tutaj na
uwadze: rowery, hulajnogi, również o napędzie elektrycznym. Taka sytuacja wymusi konieczność
przebudowania układu drogowego, w którym powinny być preferowane ułatwienia dla osób
korzystających z takich form przemieszczania się. Równocześnie w układzie drogowym należy tworzyć
preferencje dla pojazdów o napędzie elektrycznym i innym pro-ekologicznym.
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1) Czy poza transportem publicznym ludzie będą korzystać z alternatywnych form urządzeń o
napędzie elektrycznym?
Pani Prezydent Maria Wasiak wskazała, że systemy alternatywne dla samochodów elektrycznych będą
się cały czas rozwijały. Konieczne jest jednak wdrożenie przepisów zapewniających bezpieczeństwo dla
wszystkich uczestników miasta: piesi, rowerzyści, mieszkańcy korzystający z hulajnóg i skuterów
elektrycznych. Pan Patryk Gulcz wskazał również na konieczność usprawnienia zarządzania wszystkimi
alternatywnymi środkami poruszania się po mieście.
2)

Czy przewiduje się przebudowę układu drogowego uwzględniającą te zmiany?

Pan Mariusz Kuszel wskazał na działania związane ze zmianą sygnalizacji oraz organizacji ruchu
drogowego w Inowrocławiu. Pan Marek Stanek podkreślił kwestię konieczności zmiany prawa ruchu
drogowego, które uszczegółowią przepisy poruszania się hulajnóg elektrycznych, rowerów i skuterów.
3) Czy miasto będzie stwarzać warunki do korzystania z urządzeń ogólnie dostępnych analogicznie do
wypożyczania rowerów?
Pan Marek Stanek podał przykłady działań realizowanych w tej chwili w mieście. Pan Sławomir Cieślik
pozytywnie ocenił zmiany zachodzące w tej chwili w mieście. Miasto według niego powinno
podejmować wszelkie działania na rzecz tworzenia warunków do korzystania z urządzeń ogólnie
dostępnych analogicznie do wypożyczania rowerów.
VII.

Pytania od publiczności

Pytania od mieszkańców zostały przedstawione przez dr inż. Adama Mrozińskiego reprezentującego
UTP w Bydgoszczy oraz Spółkę Celowa UTP sp. z o.o. Pytania od mieszkańców miasta dotyczyły głównie
zachęt dla posiadaczy samochodów elektrycznych. Mieszkańcy wskazywali na kwestie ekonomiczne
zakupu samochodów elektrycznych. Jedno z pytań dotyczyło m.in. zagadnienia kosztów ładowania
samochodów elektrycznych. Konkretnie chodziło o kwestię czy istnieje zagrożenie, że w przypadku
dużej liczby samochodów elektrycznych ładowanych w sieci nie skończy się podwyżkami energii
elektrycznej dla posiadaczy samochodów ładujących je w domu – albo wprowadzeniem jakiś taryf dla
nich? Do pytania odniósł się Pan Sławomir Cieślik wskazując, że moce ładowania w domach prywatnych
są niskie i to nie powinno wpływać na ceny energii. Być może można myśleć o specjalnych taryfach
albo o rozliczaniu się z właścicielami samochodów elektrycznych, których samochody odbierałyby
nadwyżki z sieci.
Jednym z pytań było też pytanie nawiązujące do udostępniania sieci ładowarek tzw. wolnych – małej
mocy przy lampach ulicznych. Pani Prezydent Maria Wasiak wskazała, że o rozwoju systemu tego typu
ładowarek powinien decydować rynek. Miasto nie chciałoby się angażować w tego typu działania.
Montaż powszechnych ładowarek przy lampach ulicznych musi być poprzedzony analizą ekonomiczną
i wprowadzeniem odpowiednich zmian w kosztach taryf. Pani Prezydent podkreśliła, że aby
wprowadzić zaawansowane propozycje dla elektromobilności musi istnieć rynek samochodów
elektrycznych i znacząca liczba mieszkańców, która je posiada. Wtedy będzie można zaproponować
dynamicznie optymalne rozwiązania. Następnym pytaniem była kwestia wsparcia posiadaczy
samochodów typu plug-in, które można ładować z gniazdka i wymuszać jazdę tylko w wariancie
elektrycznym (korzystanie z bus-pasów itp.). Pan Marek Stanek wskazał na obecne regulacje ustawowe
wskazujące, że uprzywilejowane są tylko pojazdy elektryczne. Trudno byłoby też weryfikować czy dany
pojazd porusza się na silniku spalinowych czy elektrycznym.

VIII.

Wypowiedzi podsumowujące uczestników panelu
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Pan Marek Stanek wskazał w swej wypowiedzi podsumowującej na fakt, że od elektromobilności nie
ma odwrotu ze względu na ograniczone zasoby i zanieczyszczenie środowiska. Wskazał jednak na to,
że postęp w tej dziedzinie nie będzie tak szybki jak przewidują specjaliści.
Pani Prezydent Maria Wasiak wskazała, że dzięki Strategii będzie możliwe zdiagnozowanie jakie
działania należy podjąć, aby efektywnie wesprzeć rozwój elektromobilności w naszym mieście.
Najważniejszą zdiagnozowaną barierą jest bariera ekonomiczna. Miasto deklaruje wsparcie tylko
skutecznych metod rozwoju elektromobilności. Pani Prezydent z dużą rezerwą odniosła się do już
wcześniejszych planów rządowych wsparcia np. budowy autobusu elektrycznego dla polskich miast.
Nic z tego programu nie wyszło to tym bardziej wskazuje miastom przygotowującym Strategię rozwoju
elektromobilności, że należy przygotować ją w oparciu o realne i miarodajne podstawy.
Pan Prezes Mariusz Kuszel wskazał na dużą ilość programów w historii wsparcia zmiany w transporcie
zbiorowym miast. Projekt rozwoju elektromobilności w Polsce został bardzo szumnie uruchomiony.
Brakuje w Polsce trwałej propozycji działań.
Pan Sławomir Cieślik wskazał na konieczność przygotowania się na przyszłe zachodzące zmiany w
zakresie nadchodzącej elektromobilności. Zasadniczym problemem według niego jest to, że Polska nie
ma żadnej polityki energetycznej. Ona powinna być dostosowana do zmian wynikających z wdrażania
elektromobilności. Elektromobilność powinna być jednym z elementów trwałej, wieloletniej polityki
energetycznej.
Pan Patryk Gulcz wskazał na konieczność pozyskiwania środków finansowych na zakup autobusów
elektrycznych oraz infrastruktury do ich zasilania. Według niego konieczne jest także efektywne
wsparcie rozwoju innych indywidualnych środków transportu (hulajnogi, rowery, skutery).
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Raport z ankietyzacji mieszkańców
ANKIETYZACJA MIESZKAŃCÓW BYDGOSZCZY
Poniżej przedstawione zostały wyniki ankietyzacji przeprowadzonej wśród mieszkańców
Bydgoszczy. W ankiecie wzięło udział 208 osób, z czego 193 osoby określiły się jako mieszkaniec miasta,
czyli aż 93%. W ankiecie w większości brali udział mężczyźni, bo aż 63% przy 34% udziale kobiet.

Proszę podać Pani/Pana płeć
Brak odpowiedzi
Kobieta
3%
34%
Mężczyzna
63%

Kobieta

Mężczyzna

Brak odpowiedzi

Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Miasta
Bydgoszczy ?
5%2%

93%

Tak

Nie

Brak odpowiedzi

Na pytanie o wykształcenie 75% odpowiadających podało, że mają wykształcenie wyższe.
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Proszę podać Pani/Pana wykształcenie?
5% 1%

18%
1%

75%

Podstawowe

Średnie

Zawodowe

Wyższe

Brak odpowiedzi

Na pytanie o wiek 42% respondentów określiło wiek w przedziale 26 – 39 lat, a 34% w przedziale 40 –
64 lat. Tym samym można wnioskować, że uczestnicy badania w zdecydowanej większości są w wieku
predestynującym do aktywnego korzystania z przestrzeni miejskiej.

Proszę podać wiek
4% 2%2%

16%

34%

42%

do 16 lat

17-25 lat

26-39 lat

40-64 lat

65 lat lub więcej

Brak odpowiedzi

Na pytanie o częstotliwość podróżowania samochodem po mieście 34% pytanych oświadczyło, że
używa samochodu codziennie. Przy ekstrapolacji na liczbę samochodów posiadanych przez
mieszkańców daje to liczbę mogącą stanowić punkt wyjścia do dalszych obliczeń i przewidywań.
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Jak często podróżuje Pani/Pan
samochodem po mieście?
5%

11%

34%

4%

19%

27%

Codziennie

Kilka razy w tygodniu

Kilka razy w miesiącu

Kilka razy w roku

Nie korzystam

Brak odpowiedzi

Na pytanie o częstotliwość korzystania z autobusu tylko 16% respondentów odpowiedziało codziennie.
Najwięcej bo 28% oświadczyło, że kilka razy w miesiącu. Istnieje duży potencjał do zmiany proporcji.

Jak często podróżuje Pani/Pan autobusem po
mieście ?
12%

16%

6%

17%
21%

28%

Codziennie

Kilka razy w tygodniu

Kilka razy w miesiącu

Kilka razy w roku

Nie korzystam

Brak odpowiedzi

56% odpowiadających nie korzysta z roweru jako środka przemieszczania po mieście. Dzięki edukacji
w zakresie wskazywania aktywności fizycznej jako warunku zdrowia powinniśmy dążyć do zmiany tych
zachowań
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Jak często podróżuje Pan / Pani rowerem po
mieście ?
0%3%

19%

8%
14%

56%

Codziennie

Kilka razy w tygodniu

Kilka razy w miesiącu

Kilka razy w roku

Nie korzystam

Brak odpowiedzi

Jeżeli chodzi o skutery / motocykle zdecydowanie przeważa odpowiedź nie korzystam.

Jak często podróżuje Pani/Pan
skuterem/motocyklem po mieście ?
20%

1%
1%
1% 6%

71%

Codziennie

Kilka razy w tygodniu

Kilka razy w miesiącu

Kilka razy w roku

Nie korzystam

Brak odpowiedzi

50% ankietowanych porusza się po mieście codziennie pieszo. To dobra wskazówka do dalszej
rozbudowy tras pieszych np. wzdłuż Brdy i Kanału Bydgoskiego mogących przerodzić się w swoistą,
unikalną oś spacerową.
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Jak często porusza się Pani/Pan pieszo po
mieście ?
14%
2%

3%
50%

12%

19%

Codziennie

Kilka razy w tygodniu

Kilka razy w miesiącu

Kilka razy w roku

Nie korzystam

Brak odpowiedzi

46% badanych korzysta z taxi okazjonalnie – kilka razy w roku. Jest to wskazówka co do liczby tego typu
pojazdów jaka powinna funkcjonować w obrębie miasta w latach przyszłych.

Jak często korzysta Pani/Pan z taksówki?
18%

1%
0%

5%

46%
30%

Codziennie

Kilka razy w tygodniu

Kilka razy w miesiącu

Kilka razy w roku

Nie korzystam

Brak odpowiedzi
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Pociąg to zupełnie marginalna sprawa. Aż 47% pytanych korzysta z pociągu tylko kilka razy do roku.

Jak często podróżuje Pani/Pan po mieście
pociągiem ?
1%2%

19%

6%

25%

47%

Codziennie

Kilka razy w tygodniu

Kilka razy w miesiącu

Kilka razy w roku

Nie korzystam

Brak odpowiedzi

Tramwajem codziennie i kilka razy w tygodniu podróżuje 30% pytanych. To dobry prognostyk.

Jak często podróżuje Pani/Pan tramwajem ?
12%

13%

8%
17%

28%
22%

Codziennie

Kilka razy w tygodniu

Kilka razy w miesiącu

Kilka razy w roku

Nie korzystam

Brak odpowiedzi
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Samochodem dysponuje 76% respondentów.

Czy dysponuje Pani/Pan samochodem ?
1%
23%

76%

Tak

Nie

Brak odpowiedzi

44% badanych ma jeden samochód, 8% posiada dwa samochody. Osoby z większą liczbą aut mieszczą
się w 2% odpowiedzi. Te 8% to jest potencjał do wskazywania auta elektrycznego jako drugiego w
rodzinie. Rodzaju paliw nie skomentowano szczegółowo.

Ile jest samochodów bezynowych w Pani/Pana
gospodarstwie domowym ?

44%

46%

0%
0%
0%
0%
1%
1%

1

2

3

4

5

6

8%

7

8

9

10

Brak odpowiedzi
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Ile jest samochodów na olej napędowy w
Pani/Pana gospodarstwie domowym ?
29%

5%
1%
0%

65%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Brak odpowiedzi

Ile i jaki rodzaj samochodów zasilanych LPG jest
w Pani/Pana gospodarstwie domowym ?
13%

1%
0%

86%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Brak odpowiedzi

Pytania poniżej dotyczą niewielkiej liczby respondentów. Potwierdzają jedynie, że rozwój tych form
napędu można rozpatrywać w bardzo odległej perspektywie.
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Ile jest samochodów hybrydowych w
Pani/Pana gospodarstwie domowym ?
2%
1%
0%

97%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Brak odpowiedzi

Ile jest samochodów elektrycznych w
Pani/Pana gospodatstwie domowym ?
2%
0%
0%

98%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Brak odpowiedzi
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Ile jest samochodów wodorowych w
Pani/Pana gospodarstwie domowym ?
0%

100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Brak odpowiedzi

Ile jest samochodów zasilanych CNG w
Pani/Pana gospodarstwie domowym ?
0%

100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Brak odpowiedzi
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Ile jest samochodów zasilanych LNG w
Pani/Pana gospodarstwie domowym ?
0%

100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Brak odpowiedzi

Kwestie finansowe mają znaczenie. Tym samym można np. podwyższać opłaty za parkowanie
traktując to jako formę wskazywania komunikacji zbiorowej jako bardziej preferowanego
rozwiązania.

Jakie znaczenie mają dla Pani/Pana kwestie
finansowe w podróżowaniu po mieście ?
6%

7%

22%

7%

14%

44%

Bardzo ważne

Ważne

Obojętne

Nieistotne

Nie biorę tego pod uwagę

Brak odpowiedzi
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Komfort i wygoda są ważne dla ponad 51% pytanych. Tym samym w miejscach dużej koncentracji
pieszych należy się zastanowić nad takim zorganizowaniem transportu zbiorowego, żeby stopień
wygody był porównywalny z własnym samochodem.

Jakie znaczenie mają dla Pani/Pana kwestie
środowiskowe w podróżowaniu po mieście ?
3%

4%

8%

18%

24%

43%

Bardzo ważne

Ważne

Obojętne

Nieistotne

Nie biorę tego pod uwagę

Brak odpowiedzi

Jakie znaczenie ma dla Pani/Pana czas przejazdu
w podróżowaniu po mieście ?
0%3%
3%1%

38%

Bardzo ważne

Ważne

55%

Obojętne

Nieistotne

Nie biorę tego pod uwagę

Brak odpowiedzi

Pytanie o czas przejazdu jest bardzo ważne. Tym bardziej, w tym zakresie powinno się wskazywać na
rozwiązania preferujące komunikację zbiorową.
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49% respondentów wskazało odpowiedź 30 minut, 33% ponad godzina odpowiadając na pytanie o czas
poświęcany na przemieszczanie się po mieście w ciągu dnia.

Ile czasu spędza Pani/Pan łącznie w ciągu dnia
na przemieszczanie się po mieście ?
2%2%

14%

33%

49%

Mniej niż 15 minut

15-30 minut

30 minut - 1 godzina

Ponad godzinę

Brak odpowiedzi

Którym z planowanych rozwiązań
transportowych wspierających
elektromobilność jest Pani/Pan najbardziej
zainteresowany ?
14% 5% 13%
15%
9%

14%
14%

16%

Wykorzystanie buspasów do poruszania się samochodami elektrycznymi
Carsharing (wynajem na minuty) samochodów elektrycznych
Elektryczne rowery miejskie
Stacje ładowania pojazdów elektrycznych
Elektryczne hulajnogi
Strefy czystego transportu (z dostepem tylko dla samochodów niskoemisyjnych)
Darmowe parkowanie dla samochodów elektrycznych
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W pytaniu tym wskazano głównie stacje ładowania oraz mieszkańcy dodali swoje propozycje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Buspasy dla pojazdów z dwiema osobami
Miejskie autobusy elektryczne
Nie dla elektromobilności zbyt wysokie ceny zakupu auta. Tylko komunikacja miejska wyposażona w
elektro autobusy.
Samochody elektryczne to mit, ceny są kosmiczne
Absurd
Autobusy z napędem wodorowym lub na gaz, kolejki linowe
Rozwój sieci tramwajowej, powstanie szybkiej kolei miejskiej
Stacje ładowania hulajnóg
Nie jestem zainteresowany elektromobilnością
Infrastruktura potrzebna do eksploatowania ekologicznej komunikacji miejskiej
Dodatkowe kursy pociągów ze stacji Fordon w stronę miasta oraz innych osiedli
Kupno autobusów elektrycznych
Rozwój sieci komunikacji tramwajowej o kolejne dzielnice i osiedla. Np. Osiedle Eskulapa czy Stary
Fordon lub Piaski
Żadne. Wszystkie pojazdy elektryczne też są emisyjne, tylko nie w miastach, a przy elektrowniach np.
Elektrownia Bełchatów.
Samochodów elektrycznych nie było i nie będzie - wbrew rządowym obietnicom
Samo zasilające się stacje ładowania i parkingi np. z fotowoltaiki, najchętniej włączone w stacje
benzynowe
Brak opłaty za postój w strefie płatnego parkowania dla pojazdów elektrycznych
Ulgi dla pojazdów Hybrydowych = elektrycznych
Ścieżki rowerowe
Elektryczne autobusy
Korzyści dla osób poruszających się autami hybrydowymi
Darmowe parkowanie dla diesli
Elektryczne autobusy

Większość z tych propozycji znajduje swoje odniesienie w zadaniach wskazanych w Strategii rozwoju
elektromobilności, konkretniej w Planie wdrożenia.
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W jaki sposób najchętniej użytkowa łaby/łby
Pani/Pan samochód elektryczny ?
21%

24%

20%
35%

Zakup

Wynajem w mieście

Nie jestem zainteresowana/y

Brak odpowiedzi

Przeważa opcja zakupu samochodu elektrycznego 24% nad wynajmem w mieście 20%. Przy czym, aż
35% pytanych nie jest zainteresowanych tematem użytkowania samochodu elektrycznego.

W jaki sposób najchętniej użytkowa łaby/ łby
Pani/Pan skuter/motocykl elektryczny ?
22%

4%
16%

58%

Zakup

Wynajem w mieście

Nie jestem zainteresowana/y

Brak odpowiedzi

Przeważa opcja wynajmu skutera / motocykla elektrycznego w mieście 16% nad zakupem 4%. Przy
czym, aż 58% nie jest zainteresowanych tematem użytkowania skutera / motocykla elektrycznego.
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W jaki sposób najchętniej użytkowa łaby/ łby
Pani/Pan rower elektryczny ?
19%

19%

31%

31%

Zakup

Wynajem w mieście

Nie jestem zainteresowana/y

Brak odpowiedzi

Przeważa opcja wynajmu roweru elektrycznego w mieście 31% nad zakupem 19%. Przy czym aż 31%
badanych nie jest zainteresowanych tematem użytkowania roweru elektrycznego.

W jaki sposób najchętniej użytkowa łaby/ łby
Pani/Pan hulajnogę elektryczną ?
22%

10%

26%

42%

Zakup

Wynajem w mieście

Nie jestem zainteresowana/y

Brak odpowiedzi

Przeważa opcja wynajmu hulajnogi elektrycznej w mieście 26% nad zakupem 10%. Przy czym, aż 42%
ankietowanych nie jest zainteresowanych tematem użytkowania hulajnogi elektrycznej.
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Jaka jest Pani/Pana opinia w zakresie
funkcjonowania komunikacji miejskiej ?
6%
20%

54%

20%

Chętnie korzystam z komunikacji

Niechętnie korzystam z komunikacji

Nie mam zdania

Brak odpowiedzi

Chętnie korzysta z komunikacji miejskiej 54% respondentów, niechętnie 20%. Świadczy to o znacznym
potencjale wzrostowym dla tej formy przemieszczania się mieście.

Jaka jest Pani/Pana opinia w zakresie dostosowania
tras komunikacji miejskiej do potrzeb?
6%
17%
45%

32%

Trasy są dostsowane do moich potrzeb

Trasy nie są dostosowane do moich potrzeb

Nie mam zdania

Brak odpowiedzi

Trasy są dostosowane do potrzeb podróżujących dla 45% użytkowników komunikacji miejskiej, ale nie
są dostosowane aż dla 32%. To jest sygnał wskazujący na konieczność poprawienia polityki
informacyjnej i w konsekwencji wsłuchiwania się w sugestie mieszkańców.
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Czy zgadza się Pani/Pan, że komunikacja
publiczna jest zbyt przepełniona w godzinach
szczytu komunikacyjnego ?
6%
21%

8%

65%

Zgadzam się

Nie zgadzam się

Nie mam zdania

Brak odpowiedzi

Kwestia przepełnienia w autobusach i tramwajach w godzinach szczytu poza zgodnością
odpowiadających (aż 65% potwierdza) stanowi poważny problem w połączeniu z COVID 19. Stałe
zmniejszenie liczby pasażerów wiąże się z dodatkową liczbą pojazdów i zmianą organizacji przewozów.

Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie podróżując
komunikacją publiczną ?
4%
28%
46%

22%

Tak

Nie

Nie mam zdania

Brak odpowiedzi

Bezpiecznie czuje się 46% , ale niebezpiecznie aż 22%. Stąd należy stawiać na rozwiązania pozwalające
na szybką reakcję kierowcy w przypadku zagrożenia pasażerów oraz propagować wskazania dla
pozostałych uczestników zdarzenia w zakresie: „Jak reagować?”.
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Czy uważa Pani/Pan, że ceny biletów
komunikacji publicznej są zbyt wysokie ?
5%
26%
28%

41%

Tak

Nie

Nie mam zdania

Brak odpowiedzi

Widać, że większość z pasażerów (41%) akceptuje obecne ceny biletów komunikacji publicznej.

Co skłoniłoby Panią/Pana do rezygnacji z podróży
własnym samochodem ?
11%
7%
42%

26%

5%

9%

Krótszy czas podroży komunikacją miejską

Więcej punktów z dostepnym rowerem miejskim
Możliwość wypożyczenia elektrycznych skuterów na minuty
Darmowa komunikacja publiczna
Nic nie skłoni mnie do rezygnacji z podróży własnym samochodem
Inne
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W pytaniu tym mieszkańcy wpisywali także swoje propozycje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Większa ilość cywilizowanych, scentralizowanych parkingów piętrowych/podziemnych
Dojazd punkt-punkt, bez długiego dojścia do/z przystanku
Żadne, bo mam auto elektryczne
Rozkłady jazdy komunikacji miejskiej lepiej dostosowane do potrzeb mieszkańców oraz istnienie
szybkiej kolei miejskiej, która umożliwiłaby mi dojazd do centrum w 10 min. Brakuje także
autobusowej linii dowozowej która dowoziłaby pasażerów z Rekinowej do stacji Bydgoszcz Osowa
Góra, a także pełniła funkcję linii Rekinowa - Błonie
Większa częstotliwość odjazdów komunikacji miejskiej
Częściej kursujące autobusy i tramwaje
Przebieg tras dostosowany do potrzeb
Bezpieczeństwo zdrowotne, przeniosłam się do auta z powodu pandemii, boję się ludzi
nieodpowiedzialnych przenoszących choroby, nie tylko COVID
Autobusy elektryczne, hybrydowe bądź gazowe
Lepsze połączenia międzyosiedlowe (szczególnie w zachodniej części miasta), większa częstotliwość
kursów, większa liczba buspasów, lepszy dostęp do poszczególnych części miasta tramwajem
Zmiana pracy
Parkingi typu P&R bezpłatne
Możliwość połączenia kolejowego Błonie Fordon UTP
Nie jeżdżę własnym samochodem, tylko komunikacją miejską
Polepszenie połączeń podmiejskich
Mniej zapełnione autobusy/tramwaje w godzinach szczytu na często uczęszczanych trasach (głównie
do Fordonu)
Większa częstotliwość kursów, brak tłoku
Komunikacja publiczna w pobliżu miejsca gdzie mieszkam kursuje zbyt rzadko, poza tym ma
nadmiernie wydłużone trasy zanim dotrze do miejsca docelowego - po prostu podróż najczęściej trwa
zbyt długo
Więcej linii i większa częstotliwość kursów
Większą częstotliwość kursowania linii komunikacyjnych np. 66 i 86 powinny kursować jako 66 na
trasie R. Jagiellonów – Wyżyny (pętla) przez Magnuszewską i Glinki
Rozwój sieci komunikacji tramwajowej o kolejne dzielnice i osiedla np. Eskulapa, Stary Fordon, Piaski,
Błonie, Port Lotniczy
Chodzę pieszo
Ścieżki rowerowe
Bezpieczeństwo
Lepsza infrastruktura rowerowa/ścieżki rowerowe, pasy dla rowerów
Nie jeżdżę samochodem do pracy chyba, że w ciągu dnia mam wyjazd poza Bydgoszcz
Zmiana tras autobusów, lepsze połączenia
Tańsze bilety
Lepszy system rowerów miejskich (obecny jest problematyczny)
Częstsze kursy w godzinach szczytu
Komunikacja musi być punktualna i taka by można było na niej polegać. W obecnej sytuacji jest
niepunktualna, a kursy bardzo często wypadają
Nie dotyczy
Bilety czasowe, auta elektryczne na minuty, dobrze zorganizowane węzły przesiadkowe, bliskość do
przystanku (max. 5 minut drogi)
Nie podróżuję samochodem.
Korzystam z samochodu kiedy jest to konieczne lub znacznie wygodniejsze
Bezpośrednie połączenie bez przesiadek z osiedla Piaski na Dworzec PKS
Przystanek blisko punktu A oraz przystanek blisko punktu B, do którego podróżuje
Lepsze połączenia komunikacyjne z Miedzynia do reszty miasta
Lepsze połączenia związane z przesiadkami
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Tutaj uczestnicy ankiety postawili na krótszy czas dojazdu (42%). Jest to zgodne z ogólną wskazówką
dla projektu: „Stawiamy na komunikację zbiorową”.

Czy planuje Pani/Pan zakup samochodu
wykorzystującego do napędu silnika paliwa alternatywne
?

17%
50%

23%
3% 3%

4%

Tak, pojazdu o napędzie elektrycznym*
Tak, pojazdu o napędzie hybrydowym*
Tak, pojazdu napędzanego wodorem*
Tak, pojazdu napędzanego gazem ziemnym*
Tak, pojazdu napędzanego innymi paliwami alternatywnymi*
Nie

Jakie korzyści finansowe skłonią Panią/Pana do zakupu
samochodu wykorzystującego do napędu silnika paliwa
alternatywne?
13%

3%
39%

32%
1%

12%

Dotacja do kupna pojazdu

Kredyt na warunkach preferencyjnych

Kredyt na warunkach komercyjnych

Niskie ceny usługi ładowania pojazdów elektrycznych

Nie ma takich korzyści

Inne

W pytaniu tym mieszkańcy wpisami także swoje propozycje:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nie dotyczy
Dostępność stacji ładowania
Produkcja tych silników jest zbyt toksyczna dla środowiska
Brak opłat za parkowanie, w szczególności na planowanych parkingach P&R
Szybkość ładowania nie przekraczająca kilku minut
Więcej stacji ładowania pojazdów elektrycznych
Powszechność rozwiązania
Rozwinięta infrastruktura ładowania
Darmowe stacje ładowania
Darmowe parkowanie, wjazd do strefy, jazda bus-pasem
Cena paliwa

Te czynniki są zgodne ze sposobem ujęcia tematu w Strategii. 50% niezainteresowanych tematem
świadczy o stanie świadomości co do zmiany sposobu poruszania się bez napędu opartego na paliwach
kopalnych. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w Planie wdrożenia.

Jakie czynniki mają największy wpływ na
Pani/Pana decyzję odnośnie zakupu samochodu
wykorzystującego do napędu silnika paliwa
alternatywne ?
3% 2%

31%

24%

23%

17%

Czynniki ekonomiczne
Wygoda oraz korzyści np. mozliwość jazdy po buspasach
Niska emisyjność samochodu- niewielki wpływ na środowisko
Dostępność punktów ładowania
Prestiż
Inne

Decyzje są uwarunkowane głównie czynnikiem ekonomicznym (31%). Wskazanie na buspasy (17%) i
dostępność punktów ładowania świadczy o znacznej wiedzy odpowiadających i poważnym rozważaniu
zakupu samochodu elektrycznego. W pytaniu tym mieszkańcy wpisami także swoje propozycje.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mam panele fotowoltaiczne
Ne kupuje
Ne ma takich czynników
Żadne
Żadne
Ne planuje zakupu - pytanie bezzasadne
Nie kupię
Brak
Ne ma takich czynników, które skłoniły mnie do kupna elektryka

Czy Pani/Pana zdaniem w mieście powinny być
strefy czystego transportu ?
13%

56%

31%

Tak

Nie

Brak odpowiedzi

56% odpowiedzi na „tak” spowodowało, że w Planie wdrożenia wskazano na potrzebę tworzenia takich
stref nawet wbrew opinii przeciwnej części respondentów.
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W jakich rejonach miasta powinny być wprowadzone strefy czystego transportu?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Śródmieście
Ścisłe centrum
Śródmieście, Stare Miasto
Miejsca o najwyższym zanieczyszczeniu powietrza związkami pochodzącymi ze spalin
Stare Miasto i centrum
Centrum, Śródmieście, Stare Miasto
Stare Miasto, Śródmieście
Centrum
Centrum, Stare Miasto
Centrum
W centrum
Ściśle centrum
Stare Miasto
W centrum
W centrum
Centrum miasta
Ścisłe centrum miasta/ ulice o reprezentacyjnym i historycznym znaczeniu dla miasta
Bydgoszcz Bartodzieje, Fordon - Stary Fordon
Centrum
Centrum miasta i dzielnice o najgorszej jakości powietrza
Centrum
Centrum: Śródmieście i Stare Miasto
Okolice Starego Rynku.
LPK Myślęcinek, Osiedle Leśne ,Centrum
Okolice Starego Rynku , Długa, Gdańska
Śródmieście
Rynek
Starówka i ścisłe centrum miasta
Centrum miasta oraz okolice parków
W takich, który ruch też powinien być już ograniczony, centrum miasta
Śródmieście
Starówka (z absolutnym wyłączeniem ruchu kołowego, za wyjątkiem rowerów), Śródmieście (obszar
ograniczony ulicami Grudziądzką, Bernardyńską, Jagiellońską, Focha oraz teren Wyspy Młyńskiej)
Śródmieście, okolice parków
Centrum, Wyspa Młyńska
Ścisłe centrum
Centrum
Centrum
Wszędzie
Centrum, Śródmieście...
Centrum - od R. Jagiellonów do węzła Garbary oraz od Placu Poznańskiego do R. Bernardyńskiego;
uliczki Starego Miasta
Centrum i dzielnice przy centrum oraz miejsca wypoczynku typu Myślęcinek
Centrum
W rejonie osiedli: Stare Miasto, Śródmieście, Bocianowo, Okole, Wilczak, Stare Szwederowo (tj. teren,
którego granice stanowią ulice: Szubińska, Piękna, Solskiego, Kujawska, Wały Jagiellońskie,
Grudziądzka).
Stare Miasto, Śródmieście
Głównie w centrum miasta
W obrębie centrum
Centrum
Bartodzieje
Wszędzie tam gdzie są podwyższone stężenia zanieczyszczeń w okresie letnim, czyli w centrum miasta
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

Stare Miasto i część Śródmieścia
Śródmieście, Bartodzieje
Stary Rynek, centrum miasta
Centrum
Śródmieście (szczególnie Stare Miasto)
Centrum
Śródmieście
Stare Miasto, Śródmieście, Sielanka, Myślęcinek
Ścisłe Centrum miasta (Stary Rynek i okolice), Myślęcinek
Śródmieście
Tam, gdzie mieszkańcy wypoczywają: rejony paktów, skwerów, rejony nadrzeczne i leśne
Cała Bydgoszcz
Śródmieście, Centrum
Śródmieście
Starówka, centrum, Śródmieście
Centrum, Stary Rynek, Śródmieście
W zwartej zabudowie, szczególnie w Śródmieściu
Osiedle Leśne
Śródmieście
Centrum miasta
Stare Miasto
Centrum, Śródmieście, Myślęcinek, Kapuściska
Stary Rynek, ścisłe centrum miasta, okolice obszarów rekreacyjnych
Okolice największych parków i placów zabaw
Centrum
Centrum
Centrum
Stare Miasto
Śródmieście, części osiedli, jeśli lokalne wspólnoty by się na to zgodziły
Centrum, Fordon
Centrum miasta
Stary Rynek
Centrum
Centrum, Myślęcinek
Centrum miasta z wyłączeniem ulic przelotowych np. Focha, Jagiellońska
Centrum miasta
Stare Miasto (ulica Focha od Opery do ronda Jagiellonów + obszar Starego Rynku najlepiej)
Stare Miasto
Bartodzieje, Fordon
Śródmieście
Centrum
Stare Miasto, Śródmieście
Centrum
Ścisłe centrum i okolice parków i Myślęcinka
Śródmieście, Fordon
W całym mieście
Tam, gdzie dużo zieleni np. Myślęcinek
Centrum, Myślęcinek
Centrum lub Stare Miasto
Stare Miasto, Śródmieście, ul. Gdańska
Rynek
Stare Miasto
Wszędzie
Stary Rynek
Centrum, Stary Rynek, Wyspa Młyńska
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W pobliżu jakich obiektów powinny powstać
ogólnodostępne punkty ładowania ?
7%
13%

33%

20%

27%

Stacje benzynowe

Centra handlowe

Osiedla przy domach jednorodzinnych

Ogólnodostepne parkingi

Inne

W pytaniu tym mieszkańcy wpisali także swoje propozycje.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Restauracje, stadiony, hale, szkoły, baseny
Nowe osiedla wielorodzinne
Dworce, węzły przesiadkowe, pętle komunikacyjne
Targowisko Tatrzańskie
Wszędzie, gdzie tylko się da
Na osiedlach zabudowy wielorodzinnej, na parkingach strzeżonych
Blokowiska
Żadne
Nie widzę takiej potrzeby
W pobliżu miejsc rekreacji, rozrywki i kultury
Osiedla mieszkaniowe
Przy targowiskach, dworcach PKP i PKS
Garaże posiadaczy takiego samochodu (bubla)
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Planując zadania z zakresu transportu Miasto
Bydgoszcz powinno się skupić na?
10% 5%

8%
13%

23%
18%

9%

14%

Budowie większej ilości dróg rowerowych i stosowaniu większej ilości rozwiązań przyjaznych
rowerzystom
Poprawie jakości chodników w mieście i przeznaczeniu większej przestrzeni dla pieszych
Koncentrowaniu środków finansowych na przebudowę jezdni dla samochodów
Wspieraniu powstawania stacji ładowania pojazdów elektrycznych w pasach drogowych
Wspieraniu powstawania stacji ładowania pojazdów elektrycznych poza pasami drogowymi
Wspieraniu systemu współdzielenia rowerów

W pytaniu tym mieszkańcy wpisali także swoje propozycję
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych
Rozszerzanie oferty komunikacji publicznej
Rozbudowa systemu tramwajowego
Rozbudowywania sieci komunikacji miejskiej
Kupno autobusów elektrycznych lub hybrydowych
Zakup autobusów z napędem alternatywnym oraz wymianie przestarzałych tramwajów Konstal
Kupowanie autobusów pod względem jakości, a nie ceny
Rozbudowie sieci tramwajowej
Udoskonaleniu systemu wypożyczania pojazdów rowerów, hulajnóg w zakresie automatyzacji higieny
poprzez wyposażanie stacji w dozowniki do obowiązkowej dezynfekcji pojazdów tego typu. Zadaszenie
stacji. Wyposażenie w system do wzywania pomocy z Centrum Zarządzania Kryzysowego i nr 112 oraz
możliwość podłączenia urządzeń typu smartfon, telefon, tablet, hulajnoga. Kompatybilność w tym
zakresie jest bardzo istotna.
Wykorzystanie infrastruktury kolejowej z Błonia do Fordonu
Rozwój komunikacji szynowej
Poprawa współpracy autobusów i tramwajów. Reorganizacja sygnalizacji świetlnej na wielu
skrzyżowaniach na drogach głównych
Zakup autobusów, które nie będą na benzynę
Zakupie autobusów o napędzie hybrydowym bądź CNG lub elektrycznym
Zakupie autobusów o napędzie alternatywnym typu wodorowe CNG elektryczne bądź hybrydy
Więcej zieleni! I żeby rower omijał korki
Wspieraniu transportu zbiorowego, zwłaszcza transportu szynowego
Utwardzanie dróg gruntowych
Ładowanie na osiedlach
Optymalizacji ITS
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22
23
24
25
26
27
28
29

Punkt 1: większej LICZBY dróg
Budowa buspasów
Rozładowanie korka w Stryszku , kierunek na Konin. Tragedia !!!!
Poprawie jakości działania komunikacji publicznej
Rozwój sieci tramwajowej
Wyłączenie niektórych części miasta z ruchu drogowego
Budowa buspasów aby podróż komunikacją odbywała się znacznie szybciej niż samochodem
Rozwój sieci tramwajowej. Linia przez Wały Jagiellońskie konieczna, na Błonia przez Szwederowo.
Zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji

W zasadzie te odpowiedzi znajdują swoje potwierdzenie w Planie wdrożenia. Brak jest adekwatnego
do znaczenia ujęcia trakcji tramwajowej, ponieważ program Gepard II NFOŚiGW zupełnie pominął
tramwaje w projekcie elektromobilności.
Uwagi mieszkańców dot. elektromobilności:

1

2
3
4
5

6

7

8

9

10

Rowery nie są lekiem na wszelkie zło. Przede wszystkim Miasto powinno utworzyć system kolei
miejskiej ze Starego Fordonu do Osowej Góry/Błonia, celem umożliwiania sprawnego przemieszczania
się w osi wschód - zachód w ciągu alternatywnym dla powolnego tramwaju. Należy zwiększyć liczbę
odnóg tramwajowych w Fordonie. Miasto Bydgoszcz powinno wprowadzić prawo lokalne wymuszające
na wszystkich nowopowstałych centrach handlowych, biurowych, itd. zapewnienie odpowiednio
dużych przestrzeni parkingowych w stosunku do gabarytów sklepu, a także zapewnienie
funkcjonowania ładowarek elektrycznych nadzorowanych przez np. UDT. Ponadto jeśli budowane są
ścieżki rowerowe, to niech funkcjonują w sensownym ciągu, a nie jako dodatki do przebudowywanych
ulic.
Autobusy o jak najniższej emisji.
Samochody elektryczne to bardzo szybko rozwijająca się dziedzina motoryzacji. Żeby stawianie
punktów ładowania miało sens, to powinny one oferować bardzo szybkie ładowanie z mocami
przynajmniej 150 kW. To sprawi, że czas ładowania maleje z kilku – kilkunastu godzin do czasu poniżej
godziny.
Jestem inwalidą i transport samochodem jest jedyny dla mnie, aby dostać się do pracy czy lekarza.
Zmniejszanie ilości pasów dla aut w centrum. Zwiększenie w trybie pilnym ilości dróg rowerowych i ich
spójność w mieście, tak aby stanowiły najszybsze połączenia pomiędzy różnymi punktami w mieście
Warto byłoby wymienić stary tabor tramwajów co zachęciłoby większą liczbę osób do jazdy nimi. Jazda
starymi pojazdami szynowymi jest niewygodna i mało zachęcająca, zważając na to, że pod nosem mamy
firmę produkującą nowoczesne, komfortowe tramwaje. Tak samo z autobusami, warto byłoby się
zastanowić nad wymianą pojazdów spalinowych na pojazdy elektryczne, hybrydowe lub wodorowe naprawdę warto! My mieszkańcy Bydgoszczy potrzebujemy takich rozwiązań :)
Priorytetem powinny być ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych.
Proszę pomyśleć nad koncepcją dobrych, wielopasmowych dróg, bezkolizyjnych skrzyżowań co
umożliwi szybkie przemieszczanie co w konsekwencji chroni środowisko i podnosi równowagę
psychiczną. Komunikacja publiczna może być alternatywą dla pojazdów osobowych tylko wtedy, gdy
będzie sprawnie docierać do każdego punktu miasta na kształt mocno splecionej sieci. Taka mocno
,,zaplątana" sieć komunikacji miejskiej spowoduje, że obywatel wybierze transport zbiorowy bo będzie
sprawniejszy, szybszy i wygodny.
Miasto jest obecnie sparaliżowane w zakresie komunikacyjnym. Niewielka ilość dróg rowerowych w
mieście (ok. 90 km) powoduje, że rowerzyści korzystają z dróg dla samochodów, co znacząco zmniejsza
przepustowość ulic. Na to się jeszcze nakładają nieustanne remonty trwające jednocześnie w różnych
częściach miasta. Ponadto miasto jest słabo skomunikowane z gminami ościennymi, szczególnie z
Osielskiem. Autobus 93 dojeżdża tylko na osiedle Leśne a mógłby na Plac Kościeleckich, gdzie już
znajduje się pętla. Powoduje to, że przewozi on głównie powietrze. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że
nie tylko mieszkańcy okolicznych gmin dojeżdżają do pracy w mieście, ale również bydgoszczanie
pracują w tych gminach, a przy okazji nawet korzystają z ich przedszkoli. Powiedzenie, że zależy to tylko
od władz tych gmin to zbagatelizowanie interesów bydgoszczan.
Nie mam uwag. Ankieta była bardzo szczegółowa i pozwalała na sprecyzowanie swojego zdania na
powyższy temat. Gratuluję i zachęcam do działania na rzecz poprawy czystości powietrza w naszym
mieście.
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11

12

13

14

15

16

17

18
19
20

21
22
23

24

Stacji powinno być więcej i powinny być bardziej widoczne i oznaczone z daleka kostką 6 boczną z logo
stacji i numerem stacji np. Bydgoszcz 16, aby każdy kierowca innych pojazdów kojarzył te miejsce jako
charakterystyczne dla danej dzielnicy czy też okolicy. Poza tym reklama z logo Bydgoszczy jako marka
sama w sobie.
Wsparcie w budowie gniazdek ładowania w garażach podziemnych istniejących wielorodzinnych
budynków mieszkalnych, świeżo wybudowane podziemne parkingi w budynkach wielorodzinnych nie
dają możliwości zakupu samochodów elektrycznych, gdyż nie ma jak je ładować. Rozważałbym zakup
pojazdu elektrycznego kiedy takie gniazdka będą dostępne dla mieszkańców.
Potrzeba budowy kolei z Lotniska przez Trzciniec do Bydgoszczy. Porozumienie Miasta Bydgoszczy z
PKP w kwestii połączeń kolejowych. Pociągi osobowe relacji Nakło - Bydgoszcz Główna, Inowrocław –
Bydgoszcz Główna powinny kończyć bieg na Stacji Fordon Bydgoszcz. Dzięki temu można byłoby lepiej
wykorzystać węzeł przesiadkowy Bydgoszcz Wschód, Dworzec Bydgoszcz Leśna oraz lepszy dojazd do
UTP. Wprowadzenie również biletów czasowych.
Wprowadzenie stref czystego transportu powinno nastąpić dopiero po wprowadzeniu systemu korzyści
dla kierowców jeżdżących "czystymi" pojazdami i osiągnięciu określonej liczby takich pojazdów w
mieście.
Wprowadzenie elektromobilności, może być w ogóle dopuszczone dopiero po rozwiązaniu
podstawowych, realnych problemów związanych z transportem i komunikacją miejską w Bydgoszczy.
Poprawa jakości dróg, poszerzenie o dodatkowe pasy na niektórych drogach. Lepsza organizacja
sygnalizacji świetlnej. Niedopuszczalna jest sytuacja tzw. "czerwonej fali" na głównych drogach miasta,
przy jeździe zgodnej z przepisami. Na tych drogach ruch musi być, jak najbardziej płynny, bo to w nich
kanalizują się mniejsze potoki samochodów. Autobusy i tramwaje potrzebują lepszej synchronizacji na
węzłach przesiadkowych. Jak te podstawowe bolączki zostaną rozwiązane, to wtedy dopiero można
zajmować się elektromobilnością. Nic mi nie da samochód elektryczny, gdy będę stać nim w korkach.
Miasto nie powinno budować parkingu P+R przy ul. Grudziądzkiej. Taka lokalizacja mija się z celem.
Żadne miasto tak nie zrobiło. Jeśli Bydgoszcz ma być lepsza od Torunia, to powinna budować z głową.
1. Wydłużyć czas przejazdu drogami dla samochodów, skrócić czas dojazdu drogami
rowerowymi.
2. Na każdym przejściu dla pieszych zwęzić jezdnie tak, żeby samochody przejechały tylko w
prędkości 30 km/h i jednocześnie wysunąć przejście dla pieszych na jezdnie, żeby można sie
było swobodnie rozejrzeć, czy cos jedzie czy nie :)
3. Strefy zamieszkania są źle projektowane: wjazd do takiej strefy powinien być przez chodnik,
nie przez jezdnie. A w ogóle nie powinno być jezdni, tylko "chodniki" dla pieszych. Samochód
musi wiedzieć i czuć sie intruzem z takiej strefie. Najważniejszy jest pieszy!
Należy skupić się na zakupie autobusów elektrycznych oraz na wsparciu przewoźników kolejowych w
celu zakupu nowych pociągów.
Miasto powinno zdecydowanie zainwestować w sieć bezpiecznych dróg dla rowerów, która połączyłaby
jak najwięcej miejsc w mieście.
Zabawne jest, że miasto, jedno z największych w Polsce, zaczyna zajmować się fikcyjnym tematem
elektromobilności, a ma jeszcze setki nieutwardzonych dróg gruntowych na wielu osiedlach. Drogi nie
są budowane od 40-50 lat, a mam zakupić elektryczny samochód :)))))
Przy tak słabej częstotliwości kursowania tramwajów do/z Fordonu (ma to wpływ na duży tłok w
godzinach szczytu !), prywatny samochód jeszcze przez długie lata będzie najatrakcyjniejszym środkiem
przemieszczania się mieszkańców Fordonu do/z centrum.
Brak uwag
Uruchomić parkingi dla przyjezdnych spoza miasta i umożliwić przemieszczanie się po mieście
bezpłatnie.
Moją główną potrzebą korzystania z samochodu, są dojazdy do pracy i wypady na spacery poza miasto
i do rodziny. Moim zdaniem powinniśmy skupić się nie na tym, aby rozwijać infrastrukturę
samochodową, ale by eliminować przyczyny/potrzeby korzystania z aut.
1. Wspieranie pracy zdalnej oraz poprawa transportu publicznego/ścieżek rowerowych itp.
między osiedlami a centrami biznesu (dojazd ze Śródmieścia w okolice IKEI, gdzie pracuję
zajmuje mi ok. 45min komunikacją , samochodem 15min, a rowerem nie ma jak dojechać, bo
brakuje ścieżek
2. Wspieranie prowadzenia lokalnego handlu, przede wszystkim miejsc sprzedaży świeżej
żywności i artykułów pierwszej potrzeby - miejscowe bazary, ryneczki, warzywniaki itp.
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Niestety pytania w ankiecie sugerują przewidywane kierunki, w którym zamierza podążać Miasto
Bydgoszcz - rozwijanie sieci rowerowej, dostępność infrastrukturalna dla samochodów elektrycznych.
Brak było jakichkolwiek pytań odnośnie zastosowania w systemie transportu miejskiego (autobusy,
tramwaje) systemów low – electricity, brak rozwiązań zachęcających pozostawienie samochodów w
domach; proszę również pamiętać o pozostałych gałęziach transportu - co z transportem wodnym?
Brak kierunków odnośnie rozwoju sieci tramwajów wodnych? Czy przywrócona zostanie im funkcja
wycieczkowej linii komunikacyjnej czy będą funkcjonować w systemie wycieczkowym - jak od zeszłego
roku.
Brak odpowiedzi
Budowa i poszerzanie dróg dojazdowych do Bydgoszczy. Lepiej synchronizowana komunikacja
autobusowa i tramwajowa. Nacisk na zakup nowych tramwajów i budowa nowych linii tramwajowych
w Bydgoszczy. Ronda bez sygnalizacji świetlnych i poszerzanie o nowe pasy ruchu już istniejących rond.
Budowa nowych dużych rond w Bydgoszczy. Budowa tzw. obwodnicy w koło Bydgoszczy.
Nie ma opcji odpowiedzi na temat wyboru środka transportu takiego jak własny rower.
Pomijając kwestię elektromobilności należy szybko przeanalizować natężenie ruchu i przejazd
pojazdów w mieście. Mam na myśli eliminację korków poprzez zorganizowanie płynnego przejazdu
przez miasto. Są miejsca takie jak ronda ze światłami, gdzie organizacja świateł powoduje zatrzymanie
pojazdów na rondzie, co generuje powstawanie zatorów, a takich problemów należy unikać.
Wystarczy zrobić film z lotu dronem z każdego dnia w różnych godzinach i przeanalizować w jaki sposób
odbywa się ruch samochodów w mieście i gdzie powstają zatory, a gdzie ruch jest mniejszy, na
podstawie takiej analizy można poprawić sytuację w mieście.
Dlaczego foruje się elektromobilność, kiedy nie mamy rozpoznania odnośnie źródeł energii
elektrycznej, którą miałyby być zasilane takie pojazdy? Może skutki ekologiczne pojazdów elektrycznym
w ujęciu holistycznym są groźniejsze od pojazdów benzynowych? Tego nie wiemy, a w ramach projektu
nikt się nad tym nie zastanawia, gdyż startuje onod rozważań o elektromobilności jako panaceum na
poprawę ekologiczności środowiska!
Maksymalne ułatwienie dostępu do wszelkich współdzielonych pojazdów elektrycznych za pomocą
Bydgoskiej Karty Miejskiej (a jeszcze lepiej aplikacji w telefonie / smartwatchu działającej jak BKM) i
możliwości wykupienia okresowych karnetów (tak jak w przypadku biletów miesięcznych) na jeżdżenie
określonym(i) typem/ami pojazdu. Płaci się raz na miesiąc, a potem przy stoisku z pojazdami czy koło
samochodu elektrycznego, za pomocą karty / aplikacji – dokonałoby się wypożyczenia pojazdu. Bez
żadnych dodatkowych rejestracji na jakichkolwiek stronach, tylko jednorazowo w celu zarejestrowania
BKM / siebie w aplikacji. Aplikacja pozwalałaby na poszerzenie typów wypożyczania pojazdu czy
anulowania chęci wypożyczania danego typu pojazdu co pozwalałoby razem decydować ile i na co
użytkownik chciałby przeznaczyć pieniędzy (podobnie wraz z tym można by było dodać jeżdżenie
komunikacją miejską, nawet jeśli to pojazdy spalinowe). Ponadto taka mogłaby sparować się z
pojazdem dzięki czemu widać by w niej było poziom zużycia baterii. Wszystko w jednym, minimalne
klikanie, możliwie najprostsze zasady.
Ulgi dla hybryd takie jak dla elektryków. Od tego zacząć.
Ścieżki rowerowe - tego najbardziej mi brakuje w moim mieście
Elektromobilność swoją drogą, ale miasto powinno dalej rozwijać sieć tramwajową. Wszystkie duże
osiedla powinny mieć dostęp do tramwaju. Dalej powinien być ograniczony ruch aut w centrum.
Przebudowanie wizji zbiorowej komunikacji. Dostępność do autobusów na Górnym Tarasie Miedzynia,
przebudowa Nakielskiej (w całości) aby udostępnić tam buspas + DDR. Zmiana komunikacyjna z ul.
Focha. Przebudowa wizji transportu na linii wschód-zachód (Kamienna).
Większe kary i więcej mandatów za parkowanie niedozwolone.
Uważam, że nie powinno się udostępniać buspasów dla prywatnych samochodów elektrycznych – to
rozmywa ideę buspasa i w miarę zwiększania się popularności pojazdów elektrycznych, może
doprowadzić do ich zatłoczenia. Jestem za popularyzacją pojazdów elektrycznych, ale nie kosztem
komunikacji publicznej.
Samochody elektryczne są niebezpieczne dla środowiska - produkcja i utylizacja akumulatorów to
bardzo trudny i DROGI problem! W żadnym wypadku nie popieram dopłat, przywilejów ani żadnych ulg
dla "elektryków"
Na każdym osiedlu powinna być stacja ładowania elektrycznych rowerów, hulajnóg i samochodów. W
Myślęcinku też w całym parku powinno pojawić się kilka takich stacji ładowania.
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Raport z ankietyzacji przedsiębiorców
Poniżej przedstawiono wyniki ankietyzacji przeprowadzonej wśród przedsiębiorców w
Bydgoszczy, którzy wypełnili przygotowaną ankietę. Opracowanie i przyjęcie Strategii ma ułatwić
tworzenie warunków do rozwoju elektromobilności w mieście Bydgoszczy poprzez wdrożenie
systemowych rozwiązań wspierających rozwój transportu publicznego oraz indywidualnego.

Proszę podać wielkość przedsiębiorstwa
20%

0%
47%

13%

20%

do 9 osób

10 - 49 osób

50 - 249 osób

Powyżej 250 osób

Brak odpowiedzi

W zakresie przygotowanych ankiet wypowiadały sie głównie mikro przedsiębiorstwa oraz firmy do 50
zatrudnionych osób.

Czy profil działalności przedsiębiorstwa jest związany
z transportem ?
0%7%

13%

27%

13%

40%

Zdecydowanie tak- transport stanowi główny filar działalności
Tak, kwestie związane z transportem istotnie wpływają na świadczone usługi lub wytwarzane produkty
Umiarkowanie, kwestie związane z transportem nie wpływają znacząco na świadczone usługi lub
wytwarzane produkty
Świadczone usługi lub wytwarzane produkty w znikomy sposób są związane z transportem
Inne
Brak odpowiedzi

Firmy, które wypowiadały się w ankietach niestety w sposób umiarkowany albo znikomy były
powiązane z transportem, co utrudniło diagnozę. Pozwoliło to tylko na ogólne odniesienie do
reprezentatywności ankietowanych firm i ich powiązań z branżą transportową.
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W jakim sektorze prowadzona jest działalność
przedsiębiorstwa ?
0%

13%

25%

13%

12%

19%
12%

6%

Rolnictwo

Usługi

Przemysł

Handel

Budownictwo

Usługi użyteczności publicznej, administracja

Transport

Inne

Warto podkreślić, że ankietowane firmy reprezentowały w sposób równomierny większość gałęzi
przemysłu od budownictwa, przez usługi, rolnictwo czy handel.
Dodatkowo przedsiębiorstwa, które udzieliły odpowiedzi w ankiecie znajdowały się w sektorze:
energetycznym oraz edukacji.

Ile rowerow/skuterów/motocykli jest
użytkowanych w przedsiębiorstwie ?
13%
7%
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10

Brak odpowiedzi

W zakresie stawianych pytań przeanalizowano liczby pojazdów posiadanych przez przedsiębiorców.
Ilości jednośladów były minimalne.
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Ile samochodów osobowych jest użytkowanych w
przedsiębiorstwie?
7%
27%

20%

7%
0%
20%

6%
13%

1

2

3

4

5

6

0%

7

8

9

10

Brak odpowiedzi

Ankietowane firmy posiadały najczęściej od jednego do czterech samochodów osobowych.

Ile samochodów dostawczych jest
użytkowanych w przedsiębiorstwie ?
13%
0%
20%

67%
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Brak odpowiedzi

Ankietowane firmy najczęściej nie były typowymi firmami transportowymi. Blisko 70% ankietowanych
firm posiadało tylko jeden samochód dostawczy.
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Ile samochodów ciężarowych jest
użytkowanych w przedsiębiorstwie?
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Brak odpowiedzi

Podobne uwagi odnoszą się do pytań z zakresu udziału samochodów ciężarowych oraz autobusów. W
ankiecie nie uczestniczyły firmy posiadające autobusy oraz w małym stopniu samochody ciężarowe.

Ile autobusów jest użytkowanych w
przedsiębiorstwie ?
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Brak odpowiedzi
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Ile pojazdów specjalnych jest
użytkowanych w przedsiębiorstwie ?
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Brak odpowiedzi

Proszę podać liczbę samochodów
benzynowych użytkowanych w
przedsiębiorstwie
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Brak odpowiedzi
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Proszę podać ilość pojazdów zasilanych LPG
użytkowanych w przedsiębiorstwie
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Brak odpowiedzi

Ankietowane firmy posiadały znikome ilości samochodów LPG oraz hybrydowych.

Proszę podać liczbę samochodów
hybrydowych użytkowanych w
przedsiębiorstwie
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Brak odpowiedzi
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Proszę podać liczbę samochodów
elektrycznych użytowanych w
przedsiębiorstwie
13%
7%
0%

80%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Brak odpowiedzi

Ankietowane przedsiębiorstwa nie wykazały zainteresowania zakupem.

Proszę podać liczbę samochodów zasilanych
CNG użytkowanych w przedsiębiorstwie
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Brak odpowiedzi
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Proszę podać liczbę samochodów zasilanych
LNG użytkowanych w przedsiębiorstwie
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Brak odpowiedzi

Proszę podać liczbę samochodów
wodorowych użytkowanych w
przedsiębiorstwie
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Brak odpowiedzi

Proszę określić zużycie paliwa w pojazdach użytkowanych w ostatnim roku (2019 rok):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4,7 l/100 km, w sumie około 1000 l
3000 litrów
1400
9 000 litrów
nie prowadzimy statystyk zużycia paliwa
12000

7.
8.
9.
10.
11.
12.

16000 litrów
16 000 litrów
436,8
5000
25000
503679,7 l
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Proszę określić prognozowane zużycie paliwa w przyszłym roku (2021 rok):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Około 1000 l lub więcej
3000-4000 litrów
1000
10 000 litrów
brak prognoz
15000

7.
8.
9.
10.
11.
12.

15000 litrów
15 000 litrów
500
6000
22000
310000 l

Czy planują Państwo w przyszłości zakup
samochodów wykorzystujących paliwa
alternatywne ?
18%
6%
0%
12%

41%

23%

Tak, pojazdów o napędzie elektrycznym*

Tak, pojazdów o napędzie hybrydowym*
Tak, pojazdów napędzanego wodorem*
Tak, pojazdów napędzanego gazem ziemnym*
Tak, pojazdów napędzanych innymi paliwami alternatywnymi*
Nie
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Czy planują Państwo w przyszłości zakup
samochodu osobowego wykorzystującego
paliwa alternatywne ? Jeżeli tak to ile ?
27%

33%

13%
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Brak odpowiedzi

Czy planują Państwo w przyszłości zakup
roweru/skuteru/motocyklu
wykorzystującego paliwa alternatywne ?
Jeżeli tak to ile ?
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Brak odpowiedzi

Niniejsze opracowanie powstało dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
str. 251

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku

Czy planują Państwo w przyszłości zakup
samochodu dostawczego
wykorzystującego paliwa alternatywne ?
Jeżeli tak to ile ?
6%0%
7%0%
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Brak odpowiedzi

Czy planują Państwo w przyszłości zakup
samochodu ciężarowego
wykorzystującego paliwa alternatywne ?
Jeżeli tak to ile ?
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Brak odpowiedzi

Ankietowane firmy w znikomym stopniu są zainteresowane zakupem pojazdu ciężarowego
zasilanego paliwem alternatywnym.
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Czy planują Państwo w przyszłości zakup
autobusu wykorzystującego paliwa
alternatywne ? Jeżeli tak to ile ?
0% 7%

93%
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Brak odpowiedzi

Czy planują Państwo w przyszłości zakup
pojazdu specjalnego wykorzystującego
paliwa alternatywne ? Jeżeli tak to ile ?
6% 0%
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Brak odpowiedzi

Ankietowane firmy w znikomym stopniu są zainteresowane zakupem pojazdu specjalnego zasilanego
paliwem alternatywnym. Jeśli już planują takowy zakup to przekładają go na najbliższe lata.
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W jakim czasie planują Państwo zakup
pojazdów wykorzystujących paliwa
alternatywne ?
7%

14% 0%

22%

14%
36%

7%

W przeciągu następnego roku

W przeciągu następnych dwóch lat

W przeciągu nastepnych trzech lat

W przeciągu nastepnych pięciu lat

W przeciągu następnych ośmiu lat

W przeciągu nastepnych dziesięciu lat

Inne

Ankietowane firmy są zainteresowane szerokim zakresem wsparcia zakupu samochodu elektrycznego.
Najbardziej z ich punktu widzenia byłby leasing najprawdopodobniej połączony z dotacją:
Forma zakupu

tak

nie

brak odpowiedzi

Zakup za gotówkę

46,67%

20,00%

33,33%

Kredyt

26,67%

26,67%

46,67%

Leasing

53,33%

33,33%

13,33%

Wynajem długoterminowy

13,33%

46,67%

40,00%

Wynajem krótkoterminowy

0,00%

53,33%

46,67%
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Jak ważny jest dla Państwa koszt zakupu
nabywanych pojazdów ?
7%

0%

7%

53%
33%

Bardzo ważne

Ważne

Obojętne

Nieistotne

Nie biorę tego pod uwagę

Brak odpowiedzi

Jak ważna jest dla Państwa ilość zużywanego
paliwa w nabywanych pojazdach ?
7%

0% 7%

7%
33%

46%

Bardzo ważne

Ważne

Obojętne

Nieistotne

Nie biorę tego pod uwagę

Brak odpowiedzi

Ankietowane firmy podkreślają czynnik ekonomiczny. Koszty eksploatacji i koszt transportu jest tutaj
dominujący. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia ustalania kosztów ładowania pojazdów
elektrycznych. Jeśli będą one wyższe niż koszty eksploatacji konwencjonalnych pojazdów firmy nie
będą ich kupować.
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Jak ważne są dla Państwa koszty eksploatacji w
nabywanych pojazdach ?

7%

0%

7%

7%

46%

33%

Bardzo ważne

Ważne

Obojętne

Nieistotne

Nie biorę tego pod uwagę

Brak odpowiedzi

Jak ważne jest dla Państwa oddziaływanie na
środowisko w nabywanych pojazdach ?
13%
27%

7%
7%

13%
33%

Bardzo ważne

Ważne

Obojętne

Nieistotne

Nie biorę tego pod uwagę

Brak odpowiedzi

Ankietowane firmy w różny sposób oceniają wpływ samochodów elektrycznych na środowisko.
Większość firm określa go jako wpływ ważny albo bardzo ważny. Ponad 70% ankietowanych podkreśla
kwestię komfortu posiadanego samochodu. Samochód elektryczny nie może odbiegać od samochodu
klasycznego pod względem wygody i użyteczności.
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Jak ważny jest dla Państwa komfort i wygoda
w nabywanych pojazdach ?
7%

0% 7%
13%

40%

33%

Bardzo ważne

Ważne

Obojętne

Nieistotne

Nie biorę tego pod uwagę

Brak odpowiedzi

Jakie korzyści mogłyby Państwa przekonać do
pojazdu wykorzystującego paliwa alternatywne ?
9%

7% 0%

20%

12%
16%
9%
9%

18%

Możliwość uzyskania dofinansowania

Ulgi podatkowe

Niski koszt eksploatacji

Możliwość darmowego parkingu

Możliwość poruszania się po buspasach

Dbałość o środowisko - ekologia

Komfort jazdy

Brak hałasu

Prestiż

Ankietowane firmy w różny sposób wskazują czynniki, które zachęciłyby je do zakupu samochodu
elektrycznego. Widać wyraźnie przewagę możliwości dofinansowania (w tym ulg podatkowych) oraz
niskich kosztów eksploatacji. Ankietowani przedsiębiorcy są zainteresowani budową stacji ładowania
na swoim terenie.
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Czy na terenie przedsiębiorstwa byłaby
możliwość zbudowania stacji do ładowania
pojazdów elektrycznych ?
7%

7%
53%

33%

Tak

Nie

Nie wiem

Brak odpowiedzi

Czy możliwość darmowego zasilania pojazdów
wpłynełaby na budowę stacji ładowania na
terenie przedsiębiorstwa ?
13%
14%

73%

Tak

Nie

Brak odpowiedzi

Ankietowane firmy w różny sposób wskazują również czynniki, które zachęciłyby je do budowy stacji
ładowania na swoim terenie. Zasadniczo dla firm nie byłoby bardzo istotne zyski z tytułu dzierżawy za
postawienie takiej stacji. Ważniejsza jest kwestia kosztów ładowania.
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Czy zysk z tytułu dzierżawy terenu pod tzw.
"ładowarkę" pojazdów wpłynąłby na budowę
stacji ładowania na terenie przedsiębiorstwa ?
27%
40%

33%

Tak

Nie

Brak odpowiedzi

Czy ulgi podatkowe wpłynełaby na budowę stacji
ładowania na terenie przedsiębiorstwa ?
20%
13%
67%

Tak

Nie

Brak odpowiedzi

Budowa stacji ładowania według ankietowanych firm mogłaby być atrakcyjniejsza gdyby firmy miały
możliwość odliczenia kosztów jej postawienia od podatku. Firmy zdają sobie sprawę z wizerunku firmy
ekologicznej. Firma z ładowarką dba o swój wizerunek - wskazuje że ważne da niej są kwestie
zmniejszania zanieczyszczania powietrza. Zachęca pracowników do posiadania samochodu
elektrycznego - albo sama posiada je w swojej flocie.
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Czy zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza
związane z użytkowaniem pojazdów
elektrycznych wpłynełoby na budowę stacji
ładowania na terenie przedsiębiorstwa ?
27%

53%
20%

Tak

Nie

Brak odpowiedzi

Firmy wskazały w jakich rejonach miasta powinny powstać ogólnodostępne punkty ładowania i ile
czasu chciałby w tym miejscu poświęcić na jednorazowe ładowanie samochodu elektrycznego. Poniżej
wykaz odpowiedzi. Wskazuje on ogólno znane miejsca w Bydgoszczy. Czas nie powinien przekraczać
godziny.
1.
2.

Przy biurowcach, przy galeriach handlowych, jak najmniej czasu (najlepiej do pół godziny)
Parkingi w urzędach, centrach handlowych, miejsca ładowania przy głównych ulicach i przy terenach
rekreacyjnych (np.: LPKiW, HSW Łuczniczka, Torbyd)
W każdej dzielnicy powinny znajdować się punkty ładowania. Wciągu godzinny powinna być
możliwość uzupełnienia około 10 kW.
Śródmieście w okolicy ul. Sowińskiego (obok nieczynnego gimnazjum)
Po 2 punkty na każdej dzielnicy plus ościenne gminy
Centra handlowe, parkingi wielopoziomowe (ogólnie miejsca, gdzie można zostawić auto do
ładowania i w tym samym czasie "załatwiać" inne sprawy). Maks. 2 godziny.
W całym mieście, szczególnie w galeriach handlowych,1 godzina
Punkt powinien powstać w dzielnicy FORDON. Czas ładowania około 2 – 3 godzin.
W ścisłym centrum, 30 minut
Centrum i obrzeża z obu stron
Każda dzielnica, od 1 h do 2 h

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Poniżej zestawiono dodatkowe uwagi przedsiębiorców dot. elektromobilności.
o
o
o
o
o

Moim zdaniem im szybciej powstanie infrastruktura tym chętniej będziemy kupowali samochody z
napędem elektrycznym.
Ponadto dodatkowa zachęta to darmowe ładowanie pojazdów, można taki efekt uzyskać poprzez
inwestycje samorządowe w odnawialne źródła energii.
Już obecnie widać, że jest to przyszłość i konieczny kierunek rozwoju miast.
Bydgoszcz powinno być zielonym miastem Polski, brzmi dumnie i przyciąga turystów.
Przyszłość to samochody elektryczne i na wodór.
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Ankiety otrzymane od przedsiębiorców potwierdzają ich umiarkowany entuzjazm w zakresie
tematu. W zasadzie firmy są głównymi uczestnikami rynku elektromobilności. Obecnie, przyrosty liczby
aut elektrycznych wynikają głównie z zakupów flotowych.
Na podstawie ankiet oraz danych instytucji zajmujących się branżą elektromobilności można
postawić tezę, że przyrost samochodów elektrycznych w Polsce będzie generowany na początku
rozwoju branży przez firmy leasingowe i najmujących, którzy będą pierwotnymi właścicielami. W ten
sposób statystyki są i pozostaną wypaczone, ponieważ nie poznamy do końca prawdziwej skali zakupu
samochodów elektrycznych przez Polaków.
Uruchomione dofinansowania dla klientów indywidualnych niewiele zmienią w tym zakresie.
Sytuacja zmieni się wraz z pojawieniem się na rynku taniej, budżetowej oferty samochodu
elektrycznego lub w następstwie rozwoju rynku samochodów używanych sprowadzanych z Niemiec
bądź z Norwegii.
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Załącznik nr 4 – Wyliczenia do Projektu
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Tabela 80. Prognoza zakupu elektrycznych samochodów osobowych w latach 2020 – 2025
Poszczególne lata
Wyszczególnienie

Dane rzeczywiste

Dane prognozowane

Liczba pojazdów

przyrost pojazdów w danym roku

2018

2019

Różnica

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Liczba ludności w osobach

350 178

348 190

-1 988

346 758

344 830

342 825

340 752

338 612

336 415

Samochody osobowe rejestrowane w sztukach

208 691

215 580

6 889

6 861

6 823

6 783

6 742

6 699

6 656

6 500

6 500

6 500

6 600

6 600

6 600

215 941

216 263

216 546

216 729

216 828

216 884

Samochody wyrejestrowywane w sztukach
Liczba samochodów na koniec roku
Samochody w cenie powyżej 125 000,00 zł

0

1 715

1 706

1 696

1 685

1 675

1 664

Samochody w cenie do 125 000,00 zł
% udziału aut elektrycznych w grupie
samochodów nie kwalifikujących się do dopłaty
Liczba aut elektrycznych bez dopłaty
% udziału aut elektrycznych w grupie
samochodów kwalifikujących się do dopłaty
Liczba aut elektrycznych z dopłatą
Liczba aut elektrycznych zakupionych w danym
roku
Liczba aut elektrycznych narastająco na koniec
roku

1

5 146

5 117

5 087

5 056

5 025

4 992

1

5

10

15

20

25

17

85

170

253

335

416

2

2

10

20

35

40

103

102

509

1 011

1 759

1 997

30

120

188

678

1 264

2 094

2 413

30

150

338

1 016

2 280

4 374

6 786

42 279,79

211 485,90

475 902,80

1 431 828,14

3 213 350,06

6 163 906,00

9 564 343,90

15,30

76,53

172,22

518,14

1 162,83

2 230,56

3 461,10

Energia potrzebna do zasilania samochodów kWh
Ograniczenie emisji w MgCO2
Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 81. Prognoza zakupu elektrycznych samochodów osobowych w latach 2026 – 2030
Poszczególne lata
Wyszczególnienie

Dane rzeczywiste

Dane prognozowane

Liczba pojazdów

przyrost pojazdów w danym roku

2018

2019

Różnica

2026

2027

2028

2029

2030

Liczba ludności w osobach

350 178

348 190

-1 988

334 161

331 846

329 485

327 084

324 648

Samochody osobowe rejestrowane w sztukach

208 691

215 580

6 889

6 611

6 566

6 519

6 471

6 423

6 600

6 700

6 700

6 700

6 700

216 896

216 761

216 580

216 352

216 075

Samochody wyrejestrowywane w sztukach
Liczba samochodów na koniec roku
Samochody w cenie powyżej 125 000,00 zł

0

1 653

1 641

1 630

1 618

1 606

Samochody w cenie do 125 000,00 zł
% udziału aut elektrycznych w grupie
samochodów niekwalifikujących się do dopłaty
Liczba aut elektrycznych bez dopłaty
% udziału aut elektrycznych w grupie
samochodów kwalifikujących się do dopłaty
Liczba aut elektrycznych z dopłatą
Liczba aut elektrycznych zakupionych w danym
roku
Liczba aut elektrycznych narastająco na koniec
roku

1

4 959

4 924

4 889

4 854

4 817

35

40

45

50

55

579

657

733

809

883

45

50

55

60

65

2 231

2 462

2 689

2 912

3 131

30

2 810

3 119

3 422

3 721

4 015

30

9 596

12 715

16 137

19 858

23 873

42 279,79

13 524 352,94

17 919 583,71

22 742 907,72

27 987 100,29

33 644 856,56

15,30

4 894,13

6 484,65

8 230,09

10 127,83

12 175,23

Energia potrzebna do zasilania samochodów kWh
Ograniczenie emisji w Mg CO2
Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 82. Prognoza zakupu autobusów w poszczególnych latach
Poszczególne lata
Wyszczególnienie

Liczba ludności w
osobach
Liczba nowych
autobusów w sztukach
Liczba
wyrejestrowywanych
autobusów w szt.
Liczba autobusów na
koniec roku
% udziału autobusów
elektrycznych
Liczba autobusów
elektrycznych
zakupionych w danym
roku
Liczba autobusów
elektrycznych narastająco
na koniec roku
Energia potrzebna do
zasilania autobusów kWh
Ograniczenie emisji w Mg
CO2

Dane rzeczywiste

Dane prognozowane

liczba pojazdów

przyrost pojazdów w danym roku

2018

2019

Różnica

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

350 178

348 190

-1 988

346 758

344 830

342 825

340 752

338 612

336 415

334 161

331 846

329 485

327 084

324 648

1 357

1 390

33

33

33

32

32

32

32

32

31

31

31

31

30

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

1 393

1 391

1 388

1 385

1 382

1 379

1 376

1 372

1 369

1 365

1 360

1

5

10

15

20

30

35

50

65

80

100

0

2

3

5

6

10

11

16

20

25

31

0

2

5

10

17

26

37

53

73

98

129

0,00

128 000,00

335 945,78

645 978,33

0,00

40,32

105,82

203,48

0

1 056 758,96 1 668 932,04 2 378 348,77 3 384 780,25 4 683 832,51 6 271 015,16 8 240 217,54
332,88

525,71

749,18

1 066,21

1 475,41

1 975,37

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 83. Prognoza zakupu motorowerów i motocykli – skuterów w poszczególnych latach
Poszczególne lata
Wyszczególnienie

Liczba ludności w
osobach
Motorowery i skutery w
sztukach
Motorowery i skutery
wyrejestrowywane w szt.
Liczba motorowerów i
skuterów na koniec roku
% udziału motorowerów i
skuterów elektrycznych
Liczba motorowerów i
skuterów elektrycznych
zakupionych w danym
roku
Liczba motorowerów i
skuterów elektrycznych
narastająco na koniec
roku w sztukach
w tym:
motorowery i skutery do
ogólnego użytku w
ramach wypożyczalni na
zasadach rynkowych
Energia potrzebna do
zasilania skuterów kWh
Ograniczenie emisji w Mg
CO2

Dane rzeczywiste

Dane prognozowane

liczba pojazdów

przyrost pojazdów w danym roku

2018

2019

Różnica

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

350 178

348 190

-1 988

346 758

344 830

342 825

340 752

338 612

336 415

334 161

331 846

329 485

327 084

324 648

18 244

18 749

505

503

500

497

494

491

488

485

481

478

474

471

250

250

250

250

250

500

500

500

500

500

500

19 002

19 252

19 499

19 743

19 985

19 973

19 957

19 938

19 916

19 891

19 862

1

5

10

15

20

25

35

40

45

50

55

5

25

50

74

98

122

170

193

215

237

259

52

77

127

201

299

421

591

783

998

1 235

1 494

30

60

60

100

120

120

120

150

200

47

16 042,35

23 752,63

39 083,55

61 940,86

92 225,89

129 836,54

182 138,67

241 498,43

307 803,04

380 937,98

460 787,25

9,89

14,64

24,08

38,17

56,83

80,01

112,24

148,82

189,67

234,74

283,94

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 84. Prognoza zakupu samochodów ciężarowych w poszczególnych latach
Poszczególne lata
Wyszczególnienie

Liczba ludności w
osobach
Samochody ciężarowe
rejestrowane w sztukach
Samochody ciężarowe
wyrejestrowywane w
sztukach
Liczba samochodów
ciężarowych na koniec
roku
% udziału samochodów
ciężarowych
elektrycznych lub
zeroemisyjnych
Liczba samochodów
ciężarowych
elektrycznych
zakupionych w ciągu roku
Liczba samochodów
ciężarowych
elektrycznych narastająco
na koniec roku
Energia potrzebna do
zasilania samochodów
ciężarowych kWh
Ograniczenie emisji w Mg
CO2

Dane rzeczywiste

Dane prognozowane

liczba pojazdów

przyrost pojazdów w danym roku

2018

2019

Różnica

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

350 178

348 190

-1 988

346 758

344 830

342 825

340 752

338 612

336 415

334 161

331 846

329 485

327 084

324 648

30 892

31 240

348

347

345

343

341

338

336

334

332

329

327

324

340

340

340

340

340

340

340

340

340

340

340

31 247

31 251

31 254

31 254

31 253

31 249

31 243

31 235

31 224

31 211

31 195

1

5

10

15

20

25

35

40

45

50

55

3

17

34

51

68

84

117

133

148

163

178

3

7

24

58

110

177

261

378

511

659

823

1 001

22 500,00

52 500,00

181 740,69

438 719,13

821 855,95

26,46

61,74

213,73

515,93

966,50

1 329 496,79 1 959 930,71 2 836 624,68 3 831 619,44 4 943 024,51 6 168 920,20 7 507 362,44
1 563,49

2 304,88

3 335,87

4 505,98

5 813,00

7 254,65

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 85. Prognoza zakupu hulajnóg elektrycznych w poszczególnych latach
Poszczególne lata
Wyszczególnienie

Liczba ludności w
osobach
Liczba nowych hulajnóg
elektrycznych w sztukach
% udziału hulajnóg
elektrycznych
Liczba hulajnóg
elektrycznych
zakupionych w ciągu roku
Liczba hulajnóg
elektrycznych
narastająco na koniec
roku
w tym
hulajnogi do ogólnego
użytku w
wypożyczalniach na
zasadach rynkowych
Energia potrzebna do
zasilania hulajnóg
elektrycznych kWh
Ograniczenie emisji w Mg
CO2

Dane rzeczywiste

Dane prognozowane

liczba pojazdów

przyrost pojazdów w danym roku

2018

2019

Różnica

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

350 178

348 190

-1 988

346 758

344 830

342 825

340 752

338 612

336 415

334 161

331 846

329 485

327 084

324 648

0

250

250

275

303

333

366

403

443

487

536

589

648

713

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

275

303

333

366

403

443

487

536

589

648

713

525

828

1 160

1 526

1 929

2 372

2 859

3 395

3 984

4 633

5 346

250

300

350

400

450

500

500

500

500

500

500

231
250,00

485 625,00

765 437,50

65,00

136,50

215,15

250

1 073 231,25 1 411 804,38 1 784 234,81 2 193 908,29 2 644 549,12 3 140 254,04 3 685 529,44 4 285 332,38 4 945 115,62
301,67

396,83

501,51

616,67

743,33

882,67

1 035,93

1 204,53

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 86. Parametry niezbędne do wyliczenia zapotrzebowania na energię dla pojazdu elektrycznego
Rodzaj pojazdu
kWh
km
koszt 1 kWh
wartość
koszt 1 km

kWh/100 km

Zasięg w roku/100

Tesla 3

64,00

386,00

1,89

120,96

0,31

16,58

85,00

Solaris Urbino 8,9 LE Electric

100,00

150,00

0,80

80,00

0,53

66,67

600,00

Tesla Semi

200,00

800,00

0,80

160,00

0,80

25,00

600,00

3,70

120,00

0,80

2,96

0,80

3,08

100,00

Skuter Amore
Źródło: Opracowanie własne

Tabela 87. Parametry niezbędne do wyliczenia zapotrzebowania na energię dla pojazdu elektrycznego

Rodzaj pojazdu

Rodzaj paliwa

Liczba przejechanych km w roku

Zużycie paliwa
w l/100 km

Emisja CO2

1

Samochód osobowy

Benzyna Pb95

8 500

8

0,51

2

Autobus miejski

Olej napędowy

60 000

40

20,16

3

Samochód ciężarowy

Olej napędowy

60 000

35

17,64

Lp.

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 88. Prognoza ilości energii elektrycznej potrzebnej dla zasilania pojazdów o napędzie elektrycznym
Poszczególne lata
Wyszczególnienie

Dane rzeczywiste
2018

samochody osobowe w
kWh
autobusy
motorowery i skutery

2019

2020

42 279,79

211
485,90

475 902,80

0,00

0,00

128 000,00

335 945,78

645 978,33

0,00

16
042,35

23 752,63

39 083,55

61 940,86

22 500,00

52
500,00

181 740,69

438 719,13

821 855,95

231
250,00

485
625,00

765 437,50

296
029,79

765
653,24

0,30

0,77

samochody ciężarowe

hulajnogi
RAZEM

RAZEM w GWh

Dane prognozowane
2021

2022

2023

2025

1 431 828,14 3 213 350,06 6 163 906,00 9 564 343,90

2026

2027

2028

2029

2030

13 524
352,94

17 919
583,71

22 742
907,72

27 987
100,29

33 644 856,56

1 056 758,96 1 668 932,04 2 378 348,77 3 384 780,25 4 683 832,51 6 271 015,16
92 225,89

129 836,54

182 138,67

241 498,43

307 803,04

380 937,98

8 240 217,54
460 787,25

1 329 496,79 1 959 930,71 2 836 624,68 3 831 619,44 4 943 024,51 6 168 920,20

7 507 362,44

1 073 231,25 1 411 804,38 1 784 234,81 2 193 908,29 2 644 549,12 3 140 254,04 3 685 529,44 4 285 332,38

4 945 115,62

1 574 833,63 3 318 807,84 6 154 929,57

1,57

2024

3,32

6,15

10 426
622,44

15 516
951,49

21 566
014,19

28 517
735,86

36 363
097,23

45 093
306,01

54 798 339,41

10,43

15,52

21,57

28,52

36,36

45,09

54,80

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 89. Emisja CO z transportu w 2019 roku
Samochody osobowe
CO

HC

1 963,27

NMHC

Nox

HC+Nox

PM

155,94

172,19

234,34

20,24

Samochody dostawcze
CO

HC

NMHC

Nox

HC+Nox

PM

2 119,08

86,83

44,67

628,03

483,90

40,44

Nox

HC+Nox

Samochody ciężarowe
CO

HC

123,58

35,18

NMHC

238,92

PM
5,02

SUMA
4 205,93
Źródło: Opracowanie własne

122,01

200,61

1 039,14

718,24

65,70

NMHC

Nox

HC+Nox

PM

124,36

108,03

93,78

11,01

Tabela 90. Prognozowana emisja z transportu w 2030 roku
Samochody osobowe
CO

HC

1 487,09

Samochody dostawcze
CO

HC

NMHC

Nox

HC+Nox

PM

1 775,08

75,63

42,50

506,19

361,01

27,81

Nox

HC+Nox

PM

Samochody ciężarowe
CO

HC

93,51

24,59

NMHC

162,34

2,28

SUMA
3 355,68
Źródło: Opracowanie własne

100,22

166,86

776,56

454,79

41,10
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Załącznik nr 5 – Kalkulator KOBiZE
Tabel dot. obliczeń cieplnych
Tabela 91. Wzory do przeliczeń ilości paliwa z powierzchni obiektu

Wzory do przeliczeń ilości paliwa z powierzchni obiektu
Wartość
Wpisać
Ilość
wyliczona dla
Rodzaj paliwa
powierzchnię
paliwa
90
użytkową w m2
wyliczona
kWh/m2/rok
MJ
Mg/rok
Olej opałowy
0,00
0,00
Węgiel kamienny
1,00
323,74
0,01
Gaz ziemny
0,00
0,00
Biomasa
0,00
0,00
LPG
0,00
0,00

Wartość
wyliczona dla
120
kWh/m2/rok
MJ
0,00
431,65
0,00
0,00
0,00

Ilość paliwa
wyliczona
Mg/rok
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00

Wartość
wyliczona dla
140
kWh/m2/rok
MJ
0,00
503,60
0,00
0,00
0,00

Ilość
paliwa
wyliczona
Mg/rok
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00

Wartość
wyliczona dla
180
kWh/m2/rok
MJ
0,00
647,48
0,00
0,00
0,00

Ilość
paliwa
wyliczona
Mg/rok
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00

Źródło: Opracowanie własne
Tabela 92. Wzory do przeliczeń ilości paliwa z mocy kotłów

Wzory do przeliczeń ilości paliwa z mocy kotłów
Rodzaj paliwa
Olej opałowy
Węgiel kamienny
Gaz ziemny
Biomasa
LPG

Wpisać moc kotła
kW
22
340

Czas pracy kotła w roku
średni
h/rok
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000

Obciążenie

Ilość paliwa wyliczona

%
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

Mg/rok
4,53
0,00
81 600,00
0,00
0,00

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 93. Wzory do przeliczeń jednostkowych ciepła w MJ i GJ

Wzory do przeliczeń jednostkowych ciepła w MJ i GJ

Ciepło w MWh

Ciepło w MWh

Wpisać ilość ciepła w MJ

Wartość wyliczona

3 240 000

900,72

Wpisać ilość ciepła w GJ

Wartość wyliczona

111 940

31 096,93

Źródło: Opracowanie własne
Tabela 94. Wzory do przeliczeń ilości paliwa z ciepła w GJ

Wzory do przeliczeń ilości paliwa z ciepła w GJ

Olej opałowy
Węgiel kamienny
Gaz ziemny
Biomasa
LPG

Wpisać Ciepło

Ilość paliwa wyliczona

GJ
814,6
814,6
814,6
814,6
814,6

Mg/rok
19,40
37,03
22 627,78
58,19
18,94

Źródło: Opracowanie własne
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Tabele dot. zużycia paliwa
Tabela 95. Wyliczenia paliwa z ilości przejechanych km

Wyliczenie paliwa z ilości przejechanych kilometrów
Wpisać ilość przejechanych kilometrów w roku

60 000

Wpisać udział procentowy

1

Samochody osobowe
LPG

10

l/100 km

3,00

Mg

Olej

7

l/100 km

3,53

Mg

Benzyna

8

l/100 km

3,62

Mg

Samochody dostawcze
LPG

15

l/100 km

4,50

Mg

Olej

10

l/100 km

5,04

Mg

Benzyna

15

l/100 km

6,80

Mg

Samochody ciężarowe i specjalne
Olej

35

l/100 km

17,64

Mg

20,16

Mg

Autobusy
Olej

40

l/100 km

Wyliczenie paliwa z ilości zużytego paliwa
Przelicznik z ilości

3820

lity

LPG

0,573

Mg

Olej

0,96264

Mg

Benzyna

0,86523

Mg

Udział procentowy

0,3

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 96. Wzory do przeliczeń jednostkowych
Wzory do przeliczeń jednostkowych
Wpisać masę 1m3 paliwa w
Wpisać wartość w litrach
Mg

Wartość wyliczona w Mg

Benzyny

1 000

0,755

0,755

Gaz płynny propan-butan (LPG)

1 000

0,5

0,5

Sprężony gaz ziemny

1 000

0,0074

0,0074

300

0,84
Wpisać masę 1m3 paliwa w
Mg

0,252

Olej napędowy, biodiesel

Wpisać wartość w m3

Wartość wyliczona w Mg

Benzyny

1

0,755

0,755

Gaz płynny propan-butan (LPG)

1

0,5

0,5

Sprężony gaz ziemny

1

0,0074

0,0074

1

0,84

0,84

Olej napędowy, biodiesel
Źródło: Opracowanie własne

Tabele dot. Odpadów
Tabela 97. Wzory do przeliczeń jednostkowych

Wzory do przeliczeń jednostkowych
Wpisać wartość w litrach

Wpisać masę 1m3 odpadów w Mg

Wartość wyliczona w Mg

1000

0,4

0,4

Wpisać wartość w m3

Wpisać masę 1m3 odpadów w Mg

Wartość wyliczona w Mg

1

0,4

0,4

Źródło: Opracowanie własne
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Tabele dot. OZE
Tabela 98. Wzory do przeliczeń dla fotowoltaiki

Fotowoltaika
Wpisać moc w kW paneli fotowoltaicznych

Wartość wyliczona

11

7 276,40

Wpisać powierzchnię paneli fotowoltaicznych w
m2

Wartość wyliczona

7

7 455,00

Ilość wyprodukowanej energii w kWh/rok

Ilość wyprodukowanej energii w kWh/rok
Źródło: Opracowanie własne
Tabela 99. Wzory do przeliczeń dla kolektorów słonecznych

Kolektory słoneczne

Ilość wyprodukowanej energii w kWh/rok

Indeks górny Ilość wyprodukowanej energii
w kWh/rok

Wpisać moc w kW paneli fotowoltaicznych

Wartość wyliczona

1

1 436,49

Wpisać powierzchnię paneli fotowoltaicznych w
m2

Wartość wyliczona

30

31 890,00

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 100. Wzory do przeliczeń

Wpisać moc wiatraka w kW

Wpisać czas pracy wiatraka/elektrowni
h/rok

Wartość
wyliczona

5

6 132

6 132

kWh

70

1 393

292 530

kWh

292,53

MWh

32

8 760

280 320

kWh

280,32

MWh

Pompa ciepła
Dobrze dobrana pompa ciepła pozwala z 1 kW mocy
uzyskać 3 kW energii.

Elektrownia wodna
Źródło: Opracowanie własne
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Załącznik nr 6 – Krótka charakterystyka przedsiębiorstw energetycznych,
funkcjonujących w Bydgoszczy
A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.
Spółka wyznaczona, zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE4758(5)4988/2007/Bt z dnia 24 grudnia 2007 r. Operatorem Systemu Przesyłowego
elektroenergetycznego na okres od 1 stycznia 2008 r. do 1 lipca 2014 r. posiadającą wydaną
w dniu 15 kwietnia 2004 r. koncesję na przesył energii elektrycznej, ważną do dnia 1 lipca 2014
r. i przedłużoną w dniu 16 czerwca 2014 r. na okres od 2 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2030 r.
W związku z powyższym spółka jest odpowiedzialna za działanie, zapewnianie konserwacji
i rozwój systemu przesyłowego na obszarze kraju, w tym zapewnianie długoterminowej
sprawności systemu do spełnienia uzasadnionych wymogów przesyłania energii elektrycznej,
a także za połączenia z innymi systemami. W szczególności Operator Systemu Przesyłowego
jest odpowiedzialny za:
a) zarządzanie przepływami energii w systemie, z uwzględnieniem wymian z innymi
wzajemnie połączonymi systemami,
b) zapewnienie braku dyskryminacji między użytkownikami systemu lub grupami
użytkowników systemu, w szczególności na korzyść przedsiębiorstw z nim
powiązanych,
c) dostarczenie operatorowi każdego innego systemu, z którym jest połączony jego
system wyczerpujących informacji dla zapewnienie bezpiecznego i wydajnego
działania,
d) zapewnienie użytkownikom systemu informacji koniecznych dla zapewnienia im
skutecznego dostępu do systemu.
B. ENEA Operator Sp. z o.o.
Spółka

prowadząca

działalność

dystrybucyjną

na

podstawie

decyzji

prezesa

URE nr DEE/50/13854/W/2/2007/PKo na dystrybucję energii elektrycznej na okres od 1 lipca
2007 r. do 1 lipca 2030 r. Narzuca ona konieczność wykonywania działalności objętej koncesją
na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie
przepisach wykonawczych, w szczególności do:
a. Niezawodności zaopatrzenia w energię elektryczną przy zachowaniu zasady
najniższych możliwych kosztów
b. Zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług
c. Spełnienia warunków technicznych dystrybucji energii elektrycznej w
odrębnych przepisach.
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Podstawowym zadaniem przedsiębiorstwa jest zapewnienie klientom ciągłych dostaw
energii o wysokich parametrach jakościowych. Odpowiada ono za dystrybucję energii
elektrycznej. Enea Operator Sp. z o.o. zarządza ponad 100 000 km siecią energetyczną,
za pośrednictwem której dostarcza energię elektryczną do niemal 2,3 mln odbiorców, co roku
przyłączając do sieci kilkanaście tysięcy nowych klientów.
C. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
PGE GiEK S.A pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na
terenie gminy Bydgoszcz, w obszarze Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego,
bezpośrednio sąsiadującego z Zespołem Elektrociepłowni Bydgoszcz zlokalizowanym
w Bydgoszczy przy ul. Energetycznej. Funkcję tą pełni na podstawie decyzji Prezesa URE
nr DEE/201-ZTO-E/1249/W/2/2012/KL z dnia 25 września 2012 r. rozszerzającą terytorium
działalności gospodarczej dotyczącej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej wydanej
decyzją nr PEE/201/1249/W/1/2/2000/AS z późn. zm. z dnia 6 stycznia 2000 r.
Do zdań PGE należy:
o Dostarczenie użytkownikom systemu informacji koniecznych dla zapewnienia
im wydajnego dostępu do systemu oraz powstrzymanie się od wszelkiej dyskryminacji
wobec użytkowników systemu
o Utrzymanie bezpiecznego, niezawodnego i wydajnego systemu dystrybucyjnego
o Planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej wraz z uwzględnieniem środków związanych
z wydajnością energetyczną, zarządzanie popytem i rozproszonym wytwarzaniem,
które mogą ograniczyć potrzebę modernizacji lub wymiany zdolności wytwórczej.
D. PKP Energetyka S.A.
Spółka PKP Energetyka S.A. posiada koncesję na przesył i dystrybucję energii elektrycznej
nr PEE/237/3158/N/2/2001/MS wydaną w dniu 25.07.2001 r. ważną do dnia 31.07.2011,
która wyznacza ww. spółkę Operatorem Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego
oraz koncesję na obrót energią elektryczną – nr OEE/297/3158/N/2/2001/MS z dnia
25.07.2001 r., ważną do dnia 31 lipca 2011 r. Obie koncesje decyzją prezesa URE z maja
2010 r. zostały wydłużone do 31.12.2030 roku. Przedsiębiorstwo jest wyspecjalizowane w
działalności z zakresu obrotu i dystrybucji energii elektrycznej. Wśród odbiorców występują
jedynie odbiorcy o standardowych profilach zużycia. Biorąc pod uwagę rozwój sieci
elektroenergetycznej PKP ENERGETYKA S.A. występują możliwości przyłączenia nowych mocy
do sieci na terenie miasta. Sieć dystrybucyjna PKP ENERGETYKA S.A. zlokalizowana jest na
terenach objętych węzłowymi stacjami PKP Bydgoszcz Wschód – 5 stacji transformatorowych
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i Bydgoszcz Główna – 9 stacji transformatorowych oraz wzdłuż zelektryzowanych linii
kolejowych:
o Linia kolejowa nr 201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia na odcinku Bydgoszcz EmilianowoBydgoszcz Wschód- Rynkowo – 2 stacje transformatorowe,
o Linia kolejowa nr 018 Kutno- Piła na odcinku Bydgoszcz Łęgnowo – Bydgoszcz Wschód
– Bydgoszcz Główna – Bydgoszcz Zachód – Bydgoszcz Osowa Góra – 4 stacje
transformatorowe,
o Linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory – Tczew na odcinku Trzciniec – Bydgoszcz
Główna – Rynkowo.
E. D-Energia Sp. z o.o.
D-Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wymysłowicach, jest
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod Nr KRS 0000463262. Posiada ona koncesję na obrót i dystrybucję energii elektrycznej.
Działalność koncesjonowana Spółki prowadzona jest od 1 maja 2014 r. na podstawie koncesji
na dystrybucję energii elektrycznej udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
w dniu 18.04.2014 roku decyzją nr DEE/326/23418/W/DRE/2014/BT, na okres od dnia
25 kwietnia do 31 grudnia 2039 roku. Koncesji na obrót energią elektryczną udzielonej przez
Prezesa

Urzędu

Regulacji

Energetyki

w

dniu

18.04.2014

roku

decyzją

nr OEE/780/23418/W/DRE/2014/BT na okres od dnia 25 kwietnia do 31 grudnia 2030 roku.
Przedsiębiorstwa

energetyczne

zajmujące

się

na

terenie

miasta

Bydgoszczy

wytwarzaniem energii elektrycznej zostały przedstawione poniżej wraz z krótkim opisem:
1) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi –
Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy w Łodzi, pod numerem KRS: 0000032334. Spółka
wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE – największego w Polsce holdingu przedsiębiorstw
energetycznych. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział
Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa
Urzędu Regulacji i Energetyki prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania
ciepła i energii elektrycznej, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu energią
elektryczną. Decyzją nr WEE/15/1253/U/OT-7/98/DL z dnia 20 października 1998 r.
przedsiębiorstwo pod nazwą Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz uzyskało koncesję na
wytwarzanie energii elektrycznej ważną do końca 2025 r.
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2) Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura spółka z o.o. Zakład
Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie
Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego. Instalacja pracuje wytwarzając w
skojarzeniu energię elektryczną i cieplną. Moc zainstalowanego generatora wynosi 13,8
MW. Charakteryzuje się wysoką dyspozycyjnością na poziomie 7 800 h/rok. Roczna
produkcja energii elektrycznej to około 54 GWh.
3) Małe elektrownie wodne – na terenie miasta funkcjonują małe elektrownie wodne na
Brdzie:
3.1.

elektrownia „Smukała” na osiedlu Smukała

Największa z elektrowni wodnych zlokalizowanych w Bydgoszczy. Posiada moc 2x2 MW,
stanowi element składowy stopnia wodnego Smukała. Elektrownia działa dzięki wykorzystaniu
zbiornika retencyjnego o powierzchni około 111 ha. Zbiornik powstał przez spiętrzenie
ziemno-betonową zaporą z dwoma jazami klapowymi i upustem dennym. Elektrownia składa
się z dwóch pionów hydrozespołów z turbinami Kaplana umieszczonymi w spiralnych
komorach. Turbiny sprzężone są z generatorami synchronicznymi o mocy 2,5 MVA
pracującymi na napięciu 6,3 kV. Elektrownia współpracuje z siecią 30 kV. Średnia roczna
produkcja energii elektrycznej wynosi 13,4 GWh.
3.2.

elektrownia „Kujawska” na Wyspie Młyńskiej

Elektrownia wodna „Kujawska” zlokalizowana jest przy ujściu Młynówki do Brdy, na
Wyspie Młyńskiej, obok jazu farnego. Łączna moc elektrowni wynosi 700 kW. Stanowi ona
element składowy Hydrowęzła Bydgoszcz. Całą wyprodukowaną rocznie energię elektryczną
wprowadza do sieci OSD.
3.3.

elektrownia „Mewat” na osiedlu Czersko Polskie

Elektrownia wodna „Mewat” zlokalizowana jest przy naturalnym ujściu Brdy do Wisły,
koło jazu walcowego. Jest ona elementem składowym Hydrowęzła Czersko Polskie. Składa się
z trzech elektrowni o łącznej mocy 945 kW.
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3.4.

Elektrownia wodna „RZGW Gdańsk” zlokalizowana w Hydrowęźle Czersko

Polskie
Elektrownia wodna „RZGW Gdański” posiada moc 132 kW i zlokalizowana jest w maszynowni
jazu walcowego.
4. Biogaz oraz gaz składowiskowy – na terenie miasta Bydgoszczy znajdują się
przedsiębiorstwa zajmujące się pozyskiwaniem energii z biogazu, oczyszczalni ścieków
oraz z gazu składowiskowego.
4.1.

„Chemwik spółka z o.o.”, spółka zależna Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w

Bydgoszczy, która zarządza Oczyszczalnią Ścieków Kapuściska. Powstający tam osad
poddawany jest procesowi hydrolizy termicznej, polegającej na destrukcji komórek
osadu nadmiernego i wstępnego zagęszczenia do ok.16%, za pomocą wysokiej
temperatury. Pozyskany w

procesie biogaz kierowany jest do zbiornika

magazynowego, a następnie do budynku agregatów i wytwornicy pary. Biogaz służy do
produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Z chłodzenia silników agregatów oraz
spalin wytwarzana jest para oraz ciepło do ogrzewania budynków, wentylacji i
przygotowania c.w.u. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 4 128 MW,
natomiast energii cieplnej 23 603 GJ.
4.2.

Infrastruktura MWiK Sp. z o.o.– spółka zależna Miejskich Wodociągów i

Kanalizacji w Bydgoszczy, która zarządza Oczyszczalnią Ścieków Fordon wytwarzającą
biogaz w procesie fermentacji metanowej. Gaz ujmowany jest w kopule WKFz, a
następnie kierowany do instalacji oczyszczania i odsiarczania. Pozyskiwany biogaz
okresowo służy do rozruchu instalacji Termicznego Przekształcania Osadów. Ponadto
wykorzystywany jest do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w agregacie
prądotwórczym lub kierowany jest do spalania w kotłowni olejowo-gazowej. Ciepło
uzyskiwany ze spalania biogazu oraz z chłodzenia silnika gazowego wykorzystywane
jest do ogrzewania osadu WKFz oraz do celów grzewczych na terenie oczyszczalni
ścieków. Średnia ilość wytwarzanego biogazu wynosi 250 m3/h, ok. 2,2 mln m3/rok.
Instalacja do poboru gazu składowiskowego wraz z instalacją do przetwarzania gazu w
energię elektryczną funkcjonuje w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania
Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Gaz ujmowany jest przez 70 studni. Roczne zużycie gazu
wynosi 5,2 mln m3, przy 50% zawartości metanu. Roczna produkcja energii wynosi
8 240 MWh. Powstający w bioenergetycznym kopcu recyrkulacyjnym BIO-EN-ER
biogaz ujmowany jest w system odprowadzania gazu składowiskowego i przetwarzany
na energię elektryczną w agregacie prądotwórczym o mocy 1,15 MW.
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