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©2021 PLGBC. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building
Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej transformacji budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania,
wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony.
Jako organizacja członkowska, jesteśmy zjednoczonym głosem obecnych i przyszłych liderów naszej
branży. Wspólnie dążymy do przeprowadzenia transformacji środowiska budowlanego, aby uczynić
je zdrowym i zrównoważonym. To nasza odpowiedź na zmiany klimatyczne i dbałość o planetę.
Stanowimy część globalnej społeczności ponad 70 green building councils skupionych w ramach
World Green Building Council.
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WSTĘP
ROLA ELEKTROMOBILNOŚCI W BUDYNKACH
ZRÓWNOWAŻONYCH: BUDYNKI NOWE
I BUDYNKI ISTNIEJĄCE
ZALECENIA I WYTYCZNE: ELEKTROMOBILNOŚĆ
W UJĘCIU LEGISLACYJNYM

Elektromobilność – ramy prawne

1 A European Strategy
for low-emission mobility
https://ec.europa.eu/clima/
policies/transport_en

Przyjęcie koncepcji zrównoważonego rozwoju w polityce Unii Europejskiej prowadzi do powstawania
coraz większej liczby instrumentów prawnych wymuszających włączenie aspektów środowiskowych
do jej polityki transportowej. Transport odpowiada za
jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w Europie1.
Szczególne znaczenie dla jego rozwoju, a także dla
ochrony środowiska, mają normy emisji zanieczyszczeń pochodzące z pojazdów oraz rozwój sektora paliw alternatywnych.
Poprzez opublikowanie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018r.
wprowadzono zmiany do Dyrektywy 2010/31/UE
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
oraz do Dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Stwierdzono m.in., że pojazdy
elektryczne stanowią istotny element w transformacji sektora transportu w kierunku wykorzystywania
czystej energii, w celu zwiększenia jego efektywności
energetycznej, poprzez stosowanie paliw alternatywnych, energii ze źródeł odnawialnych i innowacyjnych
rozwiązań zarządzania efektywnością energetyczną.
Pojazdy elektryczne w połączeniu ze zwiększonym
udziałem produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych powodują zmniejszenie emisji dwutlenku
węgla do atmosfery, poprawiając tym samym jakość
powietrza. Można skutecznie wykorzystywać przepisy budowlane do wprowadzania konkretnych wymagań dotyczących instalowania stacji ładowania samochodów elektrycznych na parkingach, w budynkach
mieszkalnych i niemieszkalnych.
Ustawa o elektromobilności wymusiła nowelizację
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane.
Zgodnie z tą nowelizacją, art. 29 pkt 8a Prawa Budowlanego, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 r. poz. 317)
oraz punktów ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17
tej ustawy, z wyłączeniem infrastruktury ładowania
drogowego transportu publicznego w rozumieniu art.
2 pkt 3 tej ustawy.
Dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element
infrastruktury ładowania drogowego zostały sformułowane szczegółowe wymagania techniczne zawarte

1.

Plan określa korzyści związane z upowszechnieniem stosowania pojazdów elektrycznych w kraju, a także identyfikuje jego potencjał gospodarczy i przemysłowy.
Zakłada on rozwój elektromobilności w trzech
perspektywach:
• Stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności Polaków
• Rozwój przemysłu elektromobilności
• Stabilizacja i integracja sieci elektroenergetycznej
Do 2020 roku: etap pilotażowy
Do 2025 roku: etap wdrożeniowy

w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 26 czerwca
2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1316). Dotyczą one:
•

•

bezpieczeństwa eksploatacji oraz warunków, jakie muszą spełniać ogólnodostępne stacje i punkty ładowania w zakresie dotyczącym gniazd wyjściowych lub złączy pojazdowych,
rodzajów badań, jakim podlegają stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element
infrastruktury ładowania drogowego transportu
publicznego, oraz sposób i terminy przeprowadzania tych badań przez Urząd Dozoru Technicznego.

2.

•
•

•
•
•

odpowiednie oznakowanie, udostępnienie instrukcji obsługi, informacje o potencjalnych zagrożeniach oraz numer telefonu do operatora
stacji,
specjalistyczne oprogramowanie z układem pomiarowo-rozliczeniowym,
zabezpieczenia pożarowe i zabezpieczenie przed
porażeniem elektrycznym, takie jak wyłącznik
główny, wyłącznik różnicowo-prądowy i zabezpieczenie różnicowo-prądowe,
ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym lub
najechaniem pojazdem,
nieutrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych,
serwisowanie, badanie, konserwowanie i naprawianie powinny być wykonywane wyłącznie
przez osoby upoważnione do takich czynności
i mające odpowiednią wiedzę oraz przeszkolenie
w tym zakresie.

Opracowane przez Polskę strategie przewidują pakiet zachęt dla właścicieli i przedsiębiorców, a także
rozbudowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Wśród nich istotny jest Program Rozwoju Elektromobilności, będący projektem Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Realizacja
celów SOR oraz Programu Rozwoju Elektromobilności
stała się podstawą do stworzenia następujących dokumentów strategicznych:

Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury
paliw alternatywnych, przyjętych przez Radę Ministrów 29.03.2017 r.
Dokument ten implementuje regulacje europejskie dotyczące m.in. warunków budowy infrastruktury dla paliw alternatywnych w 32 polskich
aglomeracjach.

3.

Najważniejsze wymagania, jakie powinny spełniać
stacje ładowania (niezależnie od miejsca ich instalacji
– a więc także te zlokalizowane w budynkach lub ich
pobliżu) obejmują:
•

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

Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018 r.
Regulacja ta ma stymulować rozwój elektromobilności oraz upowszechnić stosowanie innych paliw alternatywnych (m.in. LNG i CNG) w sektorze
transportowym w Polsce.

4.

Ustawy powołującej Fundusz Niskoemisyjnego
Transportu (FNT), tj. ustawy z dnia 6 czerwca
2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych
ustaw.
Zadaniem Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
jest finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym
na paliwach alternatywnych.

Niestety w polskich wymaganiach ogólnych (np.
w Rozporządzeniu Ministra Energii) lub branżowych
(np. w „Specyfikacji technicznej ogólnodostępnych
stacji ładowania elektrycznych budowanych przez
Operatorów Systemów Dystrybucyjnych Elektroenergetycznych” autoryzowanej przez PTPiREE w listopadzie 2019 r.) brak jest wielu istotnych wymagań
technicznych i niezbędnych informacji dotyczących
budowy i eksploatacji tych stacji, szczególnie mających wpływ na bezpieczną i niezawodną ich pracę
w zróżnicowanych miejscach ich lokalizacji.
Warto jednak zaznaczyć, że w ramach transformacji
polskiej gospodarki prowadzone są szersze działania, które dotyczą również sektora transportu, jak np.
prace nad Polską Strategią Wodorową do roku 2030
z perspektywą do 2040, w projekcie której wskazano
sześć koniecznych do osiągnięcia celów:

Cel 1 – wdrożenie technologii wodorowych
w energetyce
Cel 2 – wykorzystanie wodoru jako paliwa
alternatywnego w transporcie
Cel 3 – wsparcie dekarbonizacji przemysłu
Cel 4 – produkcja wodoru w nowych instalacjach
Cel 5 – sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru
Cel 6 – stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego

Strategia opisuje szereg działań w kierunku realizacji
wyznaczonych celów, zmierzających do wykorzystania polskiego potencjału technologicznego, naukowego i badawczego w zakresie nowoczesnych technologii wodorowych2.
Potencjał rozwoju rynku elektromobilności jest niezwykle istotnym elementem w kontekście prognoz
wskazujących, że na światowych drogach w 2040
roku będzie się poruszać aż 500 mln samochodów
elektrycznych (na 2 mld pojazdów3 ogółem4).

2 Polska Strategia
Wodorowa do roku 2030
z perspektywą do 2040 r.
https://bip.mos.gov.pl/pl/
strategie-plany-programy/
polska-strategia-wodorowa-do-roku-2030-z-perspektywa-do-2040-r/
[dostęp: 10.02.2021]
3 Samochody osobowe
i ciężarowe z silnikiem
elektrycznym lub hybrydowym plug in
4 J. MacDonald, Electric
vehicles to be 35% of global
new car sales by 2040,
www.bnef.com, [dostęp:
12.01.2021]

3

ELEKTROMOBILNOŚĆ - RAPORT

ELEKTROMOBILNOŚĆ
TYTUŁ
TYTUŁ
W
PRZESTRZENI MIASTA
TYTUŁ

Przestrzeń publiczna
Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), pod koniec listopada 2020 r.
istniały w Polsce 1 324 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych, co przekładało się na
2 532 punkty do ładowania. Większość z nich (68%)
to ładowarki prądu przemiennego (AC) umożliwiające wolne ładowanie mocą mniejszą lub równą 22kW.
Pozostała część (32%) to szybkie ładowarki prądu stałego (DC).
Choć wynik ten jest daleki od planu zakładającego
oddanie do użytku 6 400 punktów ładowania do końca 2020 r., to jednak liczba stacji ładowania w Polsce
– zarówno tych ogólnodostępnych, jak i tych zlokalizowanych w przestrzeni prywatnej i obiektach użyteczności publicznej – cały czas rośnie. Rozwój elektromobilności, napędzany taniejącymi bateriami, coraz
większym wyborem modeli samochodów elektrycznych i regulacjami wspierającymi elektromobilność
sprawił, że stacje ładowania rozwinęły się do tego
stopnia, że dziś podróż samochodem elektrycznym
po głównych drogach Polski nie jest już problemem.
Widać to w serwisach takich jak www.plugshare.com,
który pokazuje lokalizacje wszystkich punktów ładowania samochodów elektrycznych. Ogólnokrajowi
operatorzy i producenci samochodów elektrycznych
rozbudowują też komercyjne sieci ogólnodostępnych
ładowarek.

5 IBRM Samar

Uważa się, że w 2021 r. ich liczba może znacznie
wzrosnąć – z trzech powodów. Pierwszy to fakt, że od
marca 2021 r. zacznie obowiązywać dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844, która
dotyczy budynków nowych i modernizowanych i nakłada na deweloperów oraz właścicieli nieruchomości
obowiązek zapewnienia minimalnej infrastruktury do
ładowania samochodów elektrycznych.
Drugi powód to mijające w 2021 r. terminy na uruchomienie określonej liczby punktów ładowania,
wynikające z Ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywnych. PSPA szacuje, że w tej chwili tylko
kilka samorządów w Polsce ma szansę zrealizować zakładane minima.
Przykładem realizacji założeń wspomnianej wyżej
ustawy może być Warszawa, która na początku grudnia 2020 r. przyjęła uchwałę ws. Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze m.st. Warszawy. Na jej mocy na
terenie całego miasta powstanie łącznie 408 ogólnodostępnych stacji ładowania, co przełoży się na 816
punktów ładowania. Przy każdym punkcie zostaną
wyznaczone również dwa miejsca przeznaczone dla
samochodów elektrycznych, a lokalizacja ładowarek
została uzgodniona w ramach konsultacji społecznych.

Trzecim powodem spodziewanego wzrostu liczby
punktów ładowania jest skierowany w grudniu 2020
do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczący dopłat do
infrastruktury ładowania. Przewiduje on dotacje dla
przedsiębiorców posiadających siedzibę lub oddział
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu
terytorialnego. Pomoc będzie wynosiła maksymalnie
50% kosztów kwalifikowalnych dla ogólnodostępnych
stacji ładowania z możliwością uzyskania dodatkowych 25%, jeśli stacje będą usytuowane w gminie,
w której w roku poprzedzającym rok, w którym został
złożony wniosek o dofinansowanie, liczba mieszkańców nie przekraczała 100 tys. (nie będzie to dotyczyło
stacji zlokalizowanych przy drogach ekspresowych
i autostradach). Maksymalne dofinansowanie dla stacji innych niż ogólnodostępne wyniesie 25% kosztów
kwalifikowalnych z możliwością uzyskania dodatkowych 25% dla punktów o mocy do 22kW lub zwiększających moc do 22kW. Jednocześnie projekt określa ograniczenia kwot dofinansowania dla punktów
o mocy do 11kW: 7 500 PLN, dla punktów do 22kW:
10 000 PLN, dla punktów do 100kW: 27 500 PLN, dla
punktów do 150kW: 47 500 PLN.
Przestrzeń prywatna (budynki biurowe,
mieszkaniowe, domy jednorodzinne)
Na koniec 2020 roku liczba samochodów elektrycznych zarejestrowanych w Polsce wynosiła 20 181.
Ponad 50% samochodów zostało zarejestrowanych
w siedmiu największych miastach Polski5.
Osoby decydujące się na zakup samochodu elektrycznego, mieszkające w domu jednorodzinnym, mają
możliwość instalacji ładowarki w obrębie budynku, a
jej moc należy dostosować do możliwości technicznych przyłącza energetycznego oraz do zapotrzebowania samochodu oraz całego obiektu na energię
elektryczną.
W przypadku istniejących budynków wielorodzinnych, ładowanie samochodów elektrycznych w garażach bywa wyzwaniem. Brak infrastruktury pozwalającej na opomiarowany pobór energii elektrycznej
powoduje konieczność modyfikacji instalacji elektrycznej. Problem ten nie dotyczy nowoprojektowanych budynków ponieważ obowiązująca Ustawa
o elektromobilności wymaga od inwestora wykonania
instalacji przygotowanej do przyłączenia ładowarki
o mocy co najmniej 3,7kW x 20% wszystkich stanowisk postojowych.

W przypadku budynków biurowych infrastruktura do
ładowania samochodów elektrycznych od lat wymagana jest w przypadku realizacji lub oceny budynku
przez wielokryterialne systemy certyfikacji środowiskowej, takie jak LEED czy BREEAM. W związku z tym
budynki ubiegające się o certyfikat zostały wyposażone w infrastrukturę pozwalającą na ładowanie. Dotyczy to budynków wznoszonych od około 2010 roku.
Początkowo budynki były wyposażane w gniazda
230V, najpierw pojedyncze, później obejmujące coraz
większą liczbę stanowisk postojowych. W ostatnich
latach w garażach budynków pojawiają się ładowarki 22kW, a nawet 150kW, a ich liczba ciągle rośnie.
Można powiedzieć, że w nowowznoszonych budynkach biurowych liczba punktów ładowania przekracza
na chwilę obecną zapotrzebowanie.
Potrzeby – sieć w miastach
Jak dotąd myśl o zakupie samochodu elektrycznego
powstrzymywała obawa związana z brakiem odpowiedniej infrastruktury ładowania oraz zbyt wysoka
cena pojazdu. Z drugiej strony brak aut elektrycznych
na polskich drogach stawał się przyczyną nieopłacalności inwestowania w infrastrukturę ładowania.
Nadzieją na zmiany jest Ustawa o Elektromobilności
i Paliwach Alternatywnych, która wciąż jest modyfikowana w taki sposób, aby stymulować rozwój tego
sektora transportu.
Dokument ten nakłada na samorządy, deweloperów
czy operatorów sieci energetycznej szereg obowiązków, których celem jest wdrażanie i promowanie
elektrycznego transportu. Dotyczy to rozbudowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, wymiany pojazdów obsługujących urzędy miejskie na
pojazdy elektryczne, wykonywania zadań publicznych
z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych.
Rozwój elektromobilności obejmie przede wszystkim
miasta, bo to w nich jest najwięcej samochodów spalinowych, a co za tym idzie największe zanieczyszczenie
środowiska spowodowane emisją spalin i smogiem.
Oczywiście oprócz wymogów, które na miasta nakłada ustawa, warto, aby samorząd podejmował również
inne zadania promujące zarówno rozwój elektromobilności, jak i rozwój transportu alternatywnego,
uwzględniając swoje indywidualne potrzeby.
Samorządy powinny rozważyć, jakie konkretnie działania mogą podjąć, aby zachęcić lokalne społeczności
do zmiany dotychczasowych nawyków na bardziej
przyjazne środowisku poprzez:
•
•
•
•
•

popularyzację transportu zbiorowego,
zwiększanie liczby rowerów miejskich,
wspieranie różnych form współdzielenia transportu (np. car-sharing),
edukację mieszkańców związaną z ekologią,
transformację komunikacji publicznej w kierunku
bardziej zrównoważonej (np. wymiana taboru na
elektryczny).
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Wyznaczanie miejsc do ładowania w biurowcach
Wobec rosnącej liczby samochodów elektrycznych
konieczne jest poszerzanie liczby miejsc parkingowych objętych możliwością ładowania. Wydaje się, że
w przypadku nowo wznoszonych budynków wszystkie miejsca powinny umożliwiać podłączenie samochodu przynajmniej do gniazda 230V. Dodatkowo
liczba ładowarek szybszych powinna wzrastać, a infrastruktura instalacji elektrycznej powinna pozwalać na
elastyczne ich instalowanie w zależności od potrzeb.
W przypadku budowy ogólnodostępnej stacji ładowania w biurowcach należy spełnić wymogi Ustawy
o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych z dnia
22 lutego 2018 r. Konieczne jest podjęcie następujących działań: złożenie zgłoszenia budowlanego, które
będzie zawierało informację o lokalizacji stacji, posiadanie prawa do dysponowania gruntem, przeprowadzenie badania przez Urząd Dozoru Technicznego
i spełnienie wymagań PPOŻ.
Jeżeli w biurowiec jest budynkiem administracji publicznej, to obowiązują te same zasady co w przypadku budynków wielorodzinnych.

Wspólnoty mieszkaniowe – ustawa
o elektromobilności

Otoczenie budynków użyteczności publicznej
– styk przestrzeni prywatnej z publiczną

Istniejące budynki wielorodzinne z instalacją elektryczną w przestrzeni garażu nieprzystosowaną do
pomiaru zużycia energii elektrycznej na potrzeby
ładowania stanowią wyzwanie dla właścicieli aut
elektrycznych. Konieczność dostosowania instalacji
wymaga podjęcia decyzji przez wspólnotę mieszkaniową, co często jest procesem długotrwałym. Ustawa
o elektromobilności wskazuje na możliwość rozliczania zużycia energii elektrycznej w oparciu o licznik,
w który wyposażona jest większość samochodów
elektrycznych. Nie są jeszcze jednak powszechnie
znane przypadki prowadzenia takich rozliczeń.

Lokalizowanie publicznie dostępnych stacji ładowania
przez deweloperów projektów biurowych w centrum
miast jest często wyzwaniem. Mimo możliwości wykonania przyłączenia oraz wszelkiej niezbędnej infrastruktury w ramach prowadzonych prac, nie zawsze
jest to możliwe. Wynika to z faktu, że aby utrzymać ład
urbanistyczny, działki będące własnością dewelopera
zazwyczaj muszą zostać zabudowane w taki sposób,
aby nie zaburzać układu istniejącej zabudowy, uniemożliwiając zlokalizowanie na działce stacji ładowania
i miejsca postojowego na czas ładowania. Ustawienie
stacji na działce będącej własnością innego podmiotu
wymaga często długotrwałych uzgodnień. Kolejnym
istotnym aspektem jest dostępność miejsca postojowego. W centrach dużych polskich miast miejsca są
często objęte strefą płatnego parkowania. Udostępnienie ich na potrzeby ładowania pojazdów wymaga
uregulowania miesięcznej – często wysokiej – opłaty.
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WYKONANIE, ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Podstawowe parametry techniczne dostępnych na rynku stacji/punktów ładowania pojazdów
Dane techniczne ładowarek pojazdów elektrycznych
1. typ punktu
ładowania
Podstawowe informacje o ładowaniu pojazdów
elektrycznych
6 Ustawa z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (Dz.U.208
poz. 37 z póz zm.)

•

Technologie ładowania
•

•

•

Ładowanie plug-in – jest najpopularniejszym
sposobem ładowania. W procesie ładowania wykorzystywane są przewody wyposażone w złącza
wtykowe, z których jedno jest podłączone do
punktu ładowania, a drugie do zasilanego pojazdu.
Ładowanie pantografowe – wykorzystywane
do ładowania autobusów oraz pojazdów służb
miejskich przystosowanych do współpracy z tego
typu ładowarkami.
Ładowanie indukcyjne – jest to ładowanie bezdotykowe, które opiera się na zjawisku indukcji
cewek elektromagnetycznych. Rozwiązanie to
jest stosunkowo nowe, dlatego ze względu na
duże nakłady inwestycyjne jest obecnie testowane (w Niemczech i Szwecji).

•

•
•

ograniczone, np. dostępne dla pojazdów danej
firmy/instytucji/budynku mieszkalnego,
ogólnodostępne – na zasadach równoprawnego traktowania dla każdego posiadacza pojazdu
elektrycznego i pojazdu hybrydowego6.

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 pojazdu6.
Podział punktów ładowania ze względu na moc:
•

•

urządzenie budowlane obejmujące punkt ładowania o normalnej mocy lub punkt ładowania
o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym,

Wallbox

AC

DC

DC pantografowe

2. nominalna moc
[kW]

2,3

3,7-22

3,7-43

11-100

≤ 200-400

3. obsługiwane
złącza/gniazda

Gn 230V

typ 1/typ 2

typ 1/typ 2

typ 1/typ 2/CCS2/
CHAdeMO

pantograf/CCS2

ogólnodostępnych:
budynki mieszkalne
wielorodzinne;
usługowe; biurowe;
strefy otwarte

ogólnodostępnych:
budynki mieszkalne
wielorodzinne;
usługowe; biurowe;
strefy otwarte

Podział stacji ładowania ze względu na dostępność:

Stacje i punkty ładowania
Rodzaje stacji ładowania:

wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania
o normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy6.

gniazdo
elektryczne

punkt ładowania o normalnej mocy – punkt ładowania o mocy ≤ 22 kW, z wyłączeniem urządzeń
o mocy ≤ 3,7 kW zainstalowanych w miejscach
innych niż ogólnodostępne stacje ładowania,
w szczególności w budynkach mieszkalnych6,
punkt ładowania o dużej mocy – punkt ładowania
o mocy > 22 kW6.

4. wykorzystywanie
ograniczonych:
budynki mieszkalne
w stacjach
ładowania
jednorodzinne

a. jednoślady

0,6

0,4

0,4

-

-

b. samochody
osobowe

6,1-30,5

0,63-18,9

0,35-18,9

0,15-6,4

-

c. samochody
dostawcze

12,2-30,5

1,27-18,9

0,65-18,9

0,3-6,4

-

-

-

-

1,75-35,0

0,43-1,9

d. autobusy

Tabela 2. Dane techniczne ładowarek pojazdów elektrycznych. Źródło: opracowanie własne autorów na podstawie informacji producentów urządzeń
oraz pojazdów elektrycznych

samochody
osobowe

samochody
dostawcze

autobusy

nominalna pojemność
akumulatorów [kWh]

do 2

20-100

40-100

250-550

orientacyjny zasięg przy
pełnym naładowaniu
[km]

do 80

130-800

120-330

100-250

3.

Wymagania użytkowe, które uwzględniają:

Dobór ładowarki oraz konfigurację stacji ładowania
determinują wymagania formalne, techniczne, oraz
użytkowe.

•

1.

•

Typ pojazdu elektrycznego
jednoślady:
skutery, hulajnogi,
rowery

ograniczonych/
ogólnodostępnych:
zajezdnie
autobusowe; strefy
otwarte

5. szacunkowy czas doładowania w zakresie 10-80% pojemności baterii [h]

Dobór ładowarek pojazdów elektrycznych

Zapotrzebowanie na energię pojazdów elektrycznych

parametr

ograniczonych/
ogólnodostępnych:
budynki mieszkalne
jednorodzinne/
wielorodzinne

Wymagania formalne, wynikające z aktualnie
obowiązujących przepisów. Zgodnie ze stanem
na dzień powstania niniejszego opracowania
określone jest jedno wymaganie mające wpływ
na dobór ładowarki.
Art. 12.1 Ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywnych stanowi, iż:
Budynki użyteczności publicznej oraz budynki
mieszkalne wielorodzinne, usytuowane w gminach,
o których mowa w art. 60 ust. 1, oraz związane
z nimi wewnętrzne i zewnętrzne stanowiska postojowe, projektuje się i buduje, zapewniając moc przyłączeniową pozwalającą wyposażyć te stanowiska
w punkty ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7kW.

Tabela 1. Nominalna pojemność akumulatorów oraz zasięg. Źródło: opracowanie własne autorów na podstawie danych
producentów jednośladów, samochodów i autobusów

2.

Wymagania techniczne, wynikające głównie
z możliwości przyłączenia wymaganej mocy elektrycznej oraz wyposażenia obiektu w zabezpieczenia przeciwpożarowe, energetyczne i zapewnienie odpowiedniego systemu wentylacji.

•

•
4.

moc elektryczną punktów ładowania pozwalającą na ładowanie pojazdów,
możliwość obsługi pojazdów wyposażonych
w określone złącza i gniazda,
możliwość jednoczesnego ładowania odpowiedniej liczby pojazdów,
akceptowalny czas pełnego naładowania baterii pojazdu.

Wyposażenie funkcjonalne, na które składać się
będą rozwiązania techniczne oraz odpowiednie
systemy. Podstawowe z nich to:
•
•

•

oprogramowanie umożliwiające ładowanie
pojazdów,
oprogramowania umożliwiające przekazywanie danych do Ewidencji Infrastruktury
Paliw Alternatywnych o dostępności punktu
ładowania i cenie za usługę ładowania [dotyczy ogólnodostępnych stacji ładowania],
system pomiarowy umożliwiający pomiar
zużycia energii elektrycznej i przekazywanie
danych pomiarowych z tego systemu do systemu zarządzania stacji ładowania w czasie
zbliżonym do rzeczywistego.

9
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Wentylacja garaży, zagrożenie pożarowe
i zabezpieczenia
Rozwój elektromobilności oraz wzrost liczby samochodów osobowych z napędem elektrycznym stawia przed inwestorami, architektami i projektantami
wentylacji w garażach zamkniętych szereg nowych
wyzwań. W związku z tym należy zastanowić się nad
wieloma aspektami, które znacząco wpłyną na działanie wentylacji bytowej i pożarowej garaży oraz zagrożenie pożarowe związane z parkowaniem samochodów elektrycznych w garażach podziemnych.
Do aspektów tych należą między innymi:
•
•
•
•

•
•

Dostosowanie wytycznych oraz przepisów budowlanych.
Analiza scenariuszy projektowych wentylacji bytowej oraz pożarowej garaży podziemnych.
Zmiana kontroli emisji zanieczyszczeń.
Zapewnienie możliwości bezpiecznej ewakuacji,
bezpieczeństwa ekip ratowniczych oraz ochrony
konstrukcji budynku w czasie pożaru z udziałem
samochodu elektrycznego.
Koszty systemów oraz eksploatacji wentylacji bytowej i pożarowej w garażach.
Wprowadzenie do garaży stałych, samoczynnych
urządzeń gaśniczych.

Wentylacja bytowa
W kwestii wentylacji bytowej dla wielostanowiskowych parkingów zamkniętych głównym problemem
jest utrzymanie świeżego i czystego powietrza. Obecnie projektanci zakładają, że najczęściej występującymi gazami niebezpiecznymi w garażach są tlenki
azotu, tlenek węgla oraz LPG, a instalacje wentylacji
bytowej projektowane są pod kątem utrzymania tych
związków chemicznych na dopuszczalnym poziomie.
Należy jednak mieć na uwadze, że samo usunięcie
szkodliwych gazów z przestrzeni garażu nie likwiduje
problemu, ponieważ w dalszym ciągu mogą one stanowić zagrożenie dla mieszkańców okolicznych domów.
Prawdopodobnie wraz z rozwojem technologii, zagrożenia związane z tymi związkami chemicznymi
będą sukcesywnie malały, a emisja pozostanie jedynie
w miejscach, gdzie wytwarzana jest energia ze źródeł
nieodnawialnych, bądź będzie zredukowana do zera
w przypadku energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

temów wentylacji pożarowej w nowych budynkach
powinno uwzględniać specyfikę pożaru samochodu
elektrycznego przede wszystkim ze względu na długotrwały proces uwalniania się trujących związków
chemicznych.
Zagrożenie pożarowe
Największe zagrożenie w przypadku zapalenia się samochodu elektrycznego w garażu podziemnym związane jest z:
• trudnościami w ugaszeniu takiego pożaru,
• substancjami uwalniającymi się w czasie pożaru.
Prawdopodobieństwo zapalenia się samochodu elektrycznego oraz skala takiego pożaru są porównywalne do samochodu z silnikiem benzynowym. Różnica
polega na trudności w ugaszeniu pożaru samochodu
elektrycznego, które wynikają z konieczności schłodzenia baterii. Nawet gdy udaje się ugasić pożar,
temperatura baterii pozostaje na tyle wysoka, że istnieje prawdopodobieństwo ponownego zapalenia
samochodu nawet po kilkudziesięciu minutach od
ugaszenia pierwszego pożaru. Trudności ze schłodzeniem baterii natomiast wynikają z tego, że jej ogniwa
zamknięte są w modułach, które z kolei są szczelnie
zabezpieczone w ramie umiejscowionej pod podłogą
samochodu, co dodatkowo utrudnia dostęp do baterii.
Jeśli do pożaru samochodu elektrycznego dochodzi
na wolnym powietrzu, to postępowanie służb ratowniczych sprowadza się najczęściej do zatopienia płonącego pojazdu w kontenerze z wodą lub do pozostawienia go w zabezpieczonym miejscu do momentu
całkowitego wypalenia się. Obie te techniki są niemożliwe do zastosowania w garażach podziemnych.
Obecność samochodu elektrycznego w garażu podziemnym, w którym wzniecił się pożar, będzie wiązała
się z uwalnianiem z przegrzanej baterii bardzo trujących związków chemicznych. Uszkodzenie, a w konsekwencji przegrzanie baterii litowo-jonowych powoduje uwalnianie takich związków, jak fluorowodór (HF),
fluorek fosforylu (POF3), cyjanowodór (HCN), chlorowodór (HCl) czy tlenek węgla (CO). Część tych związków pod wpływem wysokiej temperatury lub reakcji
z wodą może tworzyć inne niebezpieczne substancje, których nagromadzenie w zamkniętej przestrzeni może być bardzo niebezpieczne. Związki te wraz
z sadzą mogą osiadać na powierzchniach wewnątrz

Wentylacja pożarowa
Dotychczasowe analizy efektywności działania wentylacji pożarowej dotyczyły głównie garaży, w których
parkują samochody z silnikami spalinowymi. Wzrastająca liczba pojazdów z napędem elektrycznym
parkujących w garażach podziemnych może zmienić
specyfikę pożarów, co przekłada się na konieczność
wprowadzania nowych rozwiązań również w zakresie
wentylacji pożarowej. Aktualna literatura naukowa
dostarcza wielu informacji o niebezpiecznych związkach chemicznych, które są uwalniane w przypadku
pożaru samochodu elektrycznego. Projektowanie sys-

Trudności w ugaszeniu
pożaru samochodu
elektrycznego

Skażenie wody
pochodzącej z gaszenia
pożaru samochodu
elektrycznego

Rys. 1. Rama wraz z okablowaniem i przykład umiejscowienia baterii w samochodzie elektrycznym [www.elektrowoz.pl
(dostęp 20.10.2020), www.dixi-car.pl (dostęp 20.10.2020)].

garażu, co wymaga późniejszego starannego oczyszczenia. Również woda użyta do gaszenia takiego pożaru będzie skażona tymi substancjami i nie może być
odprowadzona bezpośrednio do kanalizacji.
W związku z powyższymi wyzwaniami konieczne jest
wprowadzenie rozwiązań systemowych zwiększających bezpieczeństwo w przypadku pożaru samochodu
elektrycznego w garażu podziemnym. Z jednej strony dotyczy to bezpieczeństwa konstrukcji budynku,
a z drugiej bezpieczeństwa ekip ratowniczych.

Zagrożenia związane
z parkowaniem samochodów
elektrycznych w garażach
podziemnych

Emisja szkodliwych
substancji (HF, PH3)
podczas pożaru
samochodu elektrycznego

Osiadanie trujących
związków na ścianach
garażu w czasie pożaru
samochodu elektrycznego

Rys. 2. Skutki pożaru samochodu elektrycznego w garażu podziemnym. Źródło: opracowanie własne autorów
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Prowadzenie procesu inwestycyjnego
Podmiotem odpowiedzialnym za budowę ogólnodostępnych stacji ładowania jest według Ustawy
o elektromobilności i paliwach alternatywnych operator ogólnodostępnej stacji ładowania. Po jej uruchomieniu odpowiada on również za zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, oraz eksploatację.

ELEKTROMOBILNOŚĆ - RAPORT

Stacje ładowania z ograniczonym dostępem są realizowane przez właściciela/zarządcę danego obiektu
z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie
wymagań technicznych.

Wymagania formalne
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
•

Art. 29a ust. 1 pkt. 8a: budowa stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt. 27
oraz punktów ładowania w rozumieniu art. 2 pkt. 17 Ustawy
o elektromobilności nie wymaga pozwolenia na budowę,

•

Art. 30 ust. 1 pkt. 1a: budowa stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27
Ustawy o elektromobilności wymaga zgłoszenia organowi administracji
architektoniczno-budowlanej,

•

Wyłączenie z powyższego stanowią stacje ładowania w rozumieniu art.
2 pkt. 3 Ustawy o elektromobilności – obsługujące pojazdy transportu
publicznego; w tym przypadku pozwolenie na budowę jest wymagane,

•

Wyłączeniu podlega również budowa stacji ładowania przy obiekcie
budowlanym wpisanym do rejestru zabytków – tutaj również wymagane
jest pozwolenie na budowę (art. 29 ust. 4 pkt. 1),

•

Art. 29a 1. budowa stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt. 27 Ustawy
o elektromobilności wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na
kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do
państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,

•

Art. 43. 1 oraz stacje ładowania w rozumieniu art. 2 pkt. 27 Ustawy
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, podlegają geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:
Art. 12b.
1. Organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach, wyznaczając miejsca
przeznaczone na postój pojazdów, wyznacza stanowiska postojowe dla
pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych w rozumieniu Ustawy
o elektromobilności i paliwach alternatywnych przy ogólnodostępnych
stacjach ładowania:
1) na drogach publicznych,
2) w strefach zamieszkania, o których mowa w art. 2 pkt. 16 ustawy
Prawo o ruchu drogowym,
3) w strefach ruchu, o których mowa w art. 2 pkt 16a Prawo
o ruchu drogowym – oznaczając je odpowiednimi znakami drogowymi
pozwalającymi odróżnić je od stanowisk postojowych przeznaczonych
dla pozostałych pojazdów samochodowych.
2. Stanowiska postojowe, o których mowa w ust. 1, wyznacza się co najmniej
w liczbie odpowiadającej liczbie punktów ładowania w danej lokalizacji.

Normy stosowane przy projektowaniu stacji ładowania
Spis wybranych Polskich Norm mających zastosowanie do stacji i punktów ładowania:

Oznaczenie normy

Zakres

PN-EN 61851-1:2011

System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych – Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 61851-21:2002

System przewodowego ładowania (akumulatorów) pojazdów elektrycznych – Część 21:
Wymagania dotyczące połączeń zasilania AC/DC w pojazdach elektrycznych

PN-EN 61851-22:2002

System przewodowego ładowania (akumulatorów) pojazdów elektrycznych – Część 22: Stacje
ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych przy zasilaniu z sieci prądu przemiennego

PN-EN 61851-23:2014-11

System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych – Część 23: Stacja ładowania
pojazdów elektrycznych prądu stałego

PN-EN 62196-1:2015-05

Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe – Przewodowe ładowanie
pojazdów elektrycznych – Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 62196-2:2017-06

Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe – Przewodowe ładowanie
pojazdów elektrycznych – Część 2: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności
wyrobów prądu przemiennego z zestykami tulejkowo-kołkowymi

PN-EN 62196-3:2015-02

Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe – Przewodowe ładowanie
pojazdów elektrycznych – Część 3: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności
złącz pojazdowych DC i AC/DC z zestykami tulejkowo-kołkowymi

PN-EN 50620:2017-07

Przewody elektryczne – Przewody do ładowania pojazdów elektrycznych

PN-EN ISO 15118-1:2015-09

Pojazdy drogowe – Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią – Część 1: Informacje
ogólne oraz definicje przypadków użycia

PN-EN ISO 15118-2:2016-06

Pojazdy drogowe – Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią – Część 2: Wymagania dla
sieci i protokołów aplikacji

PN-EN ISO 15118-3:2016-06

Pojazdy drogowe – Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią – Część 3: Wymagania dla
warstwy fizycznej i warstwy łącza danych

PN-EN 62752:2016-12

Zintegrowane z przewodem urządzenia sterownicze i zabezpieczające do ładowania w trybie
dwóch pojazdów elektrycznych (IC-CPD)

PN-HD 60364-7-722:2016-05

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji – Zasilanie pojazdów elektrycznych

Tabela 3. Przewodnik UDT dla operatorów i użytkowników. Źródło: Urząd Dozoru Technicznego
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Etapy realizacji inwestycji
W zależności od lokalizacji stacji/punktu ładowania,
czynności jakie należy przeprowadzić mogą się nieco
różnić od przedstawionego poniżej zakresu:

4.
5.
6.

1.

7.

2.
3.

Analiza przedinwestycyjna (inwentaryzacja) w zakresie infrastruktury z uwzględnieniem:
• zapotrzebowania na energię pojazdów, jakie
będą korzystały ze stacji/punktu ładowania
(patrz Tabela 1),
• złączy/gniazd, w jakie wyposażone są obsługiwane pojazdy (patrz Tabela 2),
• zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla pojazdów korzystających ze
stacji/punktu ładowania,
Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej,
Dokonanie zgłoszeń do właściwej administracji
architektoniczno-budowlanej (w przypadkach,

gdy jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę),
Wybór wykonawcy,
Nadzór nad realizacją prac wykonawczych,
Podpisanie umowy z dostawcą energii elektrycznej,
Wybór i podpisanie umowy z dostawcą usługi
ładowania.

Nakłady inwestycyjne
Są uzależnione od typu stacji/punktu ładowania, ich
wyposażenia, mocy oraz zakresu czynności, jakie należy przeprowadzić w związku z ich budową/montażem. W tabeli poniżej zaprezentowano szacunkowe
koszty inwestycyjne dla różnych typów stacji.
Cykl życia budynku przyjęty do analizy to 30 lat, natomiast czas użytkowania stacji/punktów ładowania
producenci określają na 15-20 lat.

Typ stacji/punktu ładowania
Standardowa liczba i typ złączy
na wyposażeniu

1 szt. x Gn
230V

Wallbox
˂ 3,7 kW
1 szt. x typ 1
lub typ 2

≥ 3,7 kW
do 2 szt. x typ
1 lub typ 2

AC

DC

do 2 szt. x
typ 1 lub
typ 2

1 szt. typ
2 + 2 szt.
CHAdeMO

DC
pantografowe
pantograf/
CCS2

Zakres czynności związanych z budową/montażem
x

x

x

x

x

x

2. Opracowanie dokumentacji
technicznej

x

x

x

x

x

x

3. Opłaty administracyjne

-

-

x

x

x

x

4. Zakup stacji/punktu ładowania

x

x

x

x

x

x

5. Montaż stacji/punktu
ładowania

x

x

x

x

x

x

6. Wyznaczenie i oznaczenie
miejsc parkingowych

-

-

x

x

x

x

7. Odbiory techniczne/badanie
UDT

-

-

x

x

x

x

8. Opracowanie dokumentacji
powykonawczej

x

x

x

x

x

x

szacunkowy koszt 1 szt. [PLN]

1500,-

5000,-

7000,-

30 000,-

150 000,-

od 500 000,-

270 000,-

-

Wykonanie stacji/punktu ładowania w cyklu życia budynku
3000,-

Zgodnie z Ustawą z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, za zarządzanie,
bezpieczeństwo funkcjonowania oraz eksploatację
stacji ładowania pojazdów odpowiedzialny jest operator ogólnodostępnej stacji ładowania.
Ponosi on odpowiedzialność za szkody powstałe
w związku z niespełnieniem przez ogólnodostępną
stację ładowania wymagań technicznych, lub w wyniku niezrealizowania obowiązków, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Do zakresu podstawowych obowiązków operatora
ogólnodostępnej stacji ładowania należy:

•
•
•
•
•

1. Analiza/inwentaryzacja
przedinwestycyjna

szacunkowy koszt w cyklu życia
bud. 1 szt. [PLN]

Wymagania formalne

•

Wykonanie jednostkowe stacji/punktu ładowania
Gniazdo
elektryczne

Eksploatacja i oddziaływanie stacji ładowania
pojazdów elektrycznych

9000,-

12 500,-

54 000,-

Tabela 4. Szacunkowe koszty budowy/montażu, 2021 r. Źródło: opracowanie własne autorów na podstawie cen producentów

•

•
•

Zapewnienie działalności w danej stacji przynajmniej jednego dostawcy usługi ładowania, przy
czym operator sam może pełnić jego rolę,
Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji stacji,
Utrzymywanie ważności badań technicznych
UDT stacji,
Wyposażenie stacji ładowania w wymagane
przepisami oprogramowanie,
Wyposażenie stacji ładowania w wymagany przepisami system pomiaru zużycia energii elektrycznej,
Jeśli stacja ma własne przyłącze elektroenergetyczne, zawieranie umów o świadczenie usług
dystrybucji energii na potrzeby własne stacji, jak
i świadczenia usługi ładowania,
Ewidencja zużycia energii z podziałem na potrzeby własne stacji oraz na świadczenie usługi ładowania pojazdów i przekazywanie tych danych do
operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), dostawcy usługi ładowania oraz sprzedawcy energii
elektrycznej, z którymi podpisano umowy,
Rozliczanie strat energii elektrycznej wynikających z funkcjonowania stacji,
Udostępnianie w obrębie stacji instrukcji ładowania oraz innych informacji dotyczących jej użytkowania.

Ustawa wprowadza również funkcję dostawcy usługi
ładowania, który wykorzystuje ogólnodostępne stacje
ładowania na podstawie umowy zawartej z operatorem tych stacji.
Jeżeli obie funkcje nie są realizowane przez ten sam
podmiot, to do oddzielnych obowiązków dostawcy
usługi ładowania należą:
•
•
•

Zawarcie ze sprzedawcą energii elektrycznej
umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2
pkt 1 Ustawy Prawo Energetyczne,
Świadczenie usługi ładowania obejmującej ładowanie oraz zapewnienie infrastruktury umożliwiającej korzystanie ze stacji,
Udostępnienie na swojej stronie internetowej informacji o cenie usługi ładowania i warunkach jej
świadczenia.

Koszty eksploatacyjne
Bardzo podobnie, jak w przypadku innych urządzeń
technicznych, koszty eksploatacyjne dzielą się na stałe i zmienne.
Koszty stałe: koszty osobowe, planowane przeglądy,
koszty energii elektrycznej.
Koszty zmienne: koszty energii elektrycznej czy nieplanowanych napraw (usuwanie usterek).
Obciążanie kosztami eksploatacji
Z obciążaniem kosztami eksploatacji mamy do czynienia w sytuacji, w której stacja/punkt ładowania nie
jest ogólnodostępna i nie służy do celów zarobkowych
(jest przeznaczona np. wyłącznie dla mieszkańców danego budynku). Wówczas, zgodnie z art. 45a pkt. 2
i 4 Ustawy Prawo Energetyczne, zarządca/właściciel
budynku ustala wysokość opłat w taki sposób, aby zapewniały one wyłącznie pokrycie ponoszonych kosztów zakupu energii elektrycznej (dodatkowe koszty
nie mogą być doliczane).
Aby móc zrealizować ten wymóg, stacje/punkty ładowania tego typu muszą być wyposażone w urządzenia
i systemy rejestrujące zużycie energii w podziale na
poszczególnych użytkowników, które będzie stanowiło część zmienną w rozliczanych kosztach. Pozostałe
koszty natomiast powinny zostać podzielone proporcjonalnie pomiędzy użytkowników. Zasady podziału
należy określić w regulaminie rozliczania kosztów mediów.
Użytkowanie pojazdów elektrycznych powoduje
wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w odniesieniu do budynku, dzielnicy, miasta.
W zależności od typu budynku, liczby punktów ładowania i liczby korzystających z nich pojazdów, zapotrzebowanie na energię do ładowania może stanowić
dość istotny udział w całkowitym zapotrzebowaniu
zarówno energii końcowej, jak i pierwotnej.
Na kolejnych stronach przedstawiono analizę zapotrzebowania na energię przez różnego typu pojazdy.
Wpływ ładowania pojazdów elektrycznych
na emisję CO2
Samo przemieszczanie się pojazdów elektrycznych
nie powoduje emisji CO2, emisja następuje jednak
podczas produkcji energii elektrycznej do ich ładowania. Należy jednak pamiętać, że przesuwanie emisji
z sektora transportu do sektora energetycznego,
opierającego się o paliwa kopalne, może w istotny
sposób utrudnić faktyczne uzyskanie w określonym
czasie zakładanych efektów ekologicznych.
Dlatego też realizacja założeń Europejskiego Zielonego Ładu, mającego na celu osiągnięcie przez Europę
do 2050 r. neutralności klimatycznej, będzie wymagała ograniczenia emisji gazów cieplarnianych we
wszystkich sektorach gospodarki.
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Założenia analizy

Założenia do analizy

•
•

•
•

analizę odniesiono do jednego pojazdu,
dane dotyczące średniego
zapotrzebowania na energię elektryczną
obliczono jako średnią wybranych
pojazdów.

Marka i model samochodu osobowego/SUV

•
•

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną

Audi e-tron 50 quatrro Sportback

21,3

kWh/100km

Citroen E - C4

14,3

kWh/100km

Fiat 500 e

16,8

kWh/100km

Hyundai KONA Electric 204km/64kWh

17,7

kWh/100km

Tesla Model 3 Long Range

16,6

kWh/100km

średnie zapotrzebowanie

17,3

kWh/100km

Tabela 5. Zapotrzebowanie samochodów osobowych/SUV na energię elektryczną. Źródło: opracowanie własne autorów na
podstawie danych producentów

Marka i model samochodu dostawczego

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną

Volkswagen e - Crafter

29,1

kWh/100km

Renault Master Z.E

27,5

kWh/100km

Peugeot e - Traveller

21,7

kWh/100km

Opel Vivaro - e

25,9

kWh/100km

Mercedes Benz eVito

26,8

kWh/100km

średnie zapotrzebowanie

26,2

kWh/100km

Tabela 6. Zapotrzebowanie samochodów dostawczych na energię elektryczną. Źródło: opracowanie własne autorów na
podstawie danych producentów

Marka i model autobusu

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną

Volvo 7900 Electric - zużycie min.

130,0

kWh/100km

Volvo 7900 Electric - zużycie max

132,6

kWh/100km

średnie zapotrzebowanie

131,3

kWh/100km

Tabela 7. Zapotrzebowanie autobusów na energię elektryczną. Źródło: opracowanie własne autorów na podstawie danych
producentów

Zużycie energii elektrycznej przez pojazd
samochód
dostawczy

autobus

j.m.

20 000

30 000

50 000

km/rok

średnie zapotrzebowanie na energię elektryczną

17,3

26,2

131,3

kWh/100km

zużyta energia elektryczna

3460

7860

65 650

kWh/rok

energia elektryczna na potrzeby ładowania
pojazdu elektrycznego

3460

7860

65 650

kWh/rok

pokonany dystans

Tabela 8. Zużycie energii elektrycznej przez samochód elektryczny. Źródło: opracowanie własne autorów

Emisja CO2 - ładowanie pojazdu elektrycznego
samochód
osobowy/SUV

samochód
dostawczy

autobus

j.m.

jednostkowa emisja CO2 dla produkcji energii
elektrycznej w instalacjach spalania

781

781

781

kg/MWh

energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej
wykorzystana do ładowania pojazdu
elektrycznego

3460

7860

65 650

kWh/rok

udział energii z OZE w całości energii
dostarczonej przez sieć elektroenergetyczną

21,04

21,04

21,04

%

energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej
skorygowana o energię pochodzącą z OZE

2732,02

6206,26

51 837,24

kWh/rok

emisja CO2 przy produkcji energii dostarczonej do
naładowania pojazdu elektrycznego

2133,7

4847,1

40 484,9

kg/CO2/rok

parametr

Tabela 9. Emisja CO2 podczas ładowania samochodu elektrycznego. Źródło: opracowanie własne autorów

W dzisiejszych realiach polskiej energetyki, energia
pobierana z sieci w blisko 75% jest produkowana
z węgla kamiennego lub brunatnego - surowców, podczas spalania których do atmosfery emitowanych jest
najwięcej szkodliwych substancji z CO2 na czele.
Aby pojazdy elektryczne rzeczywiście mogły być neutralne dla klimatu, niezbędne są następujące działania:
•

•
•

samochód
osobowy/SUV

parametr

Wykorzystano dane dotyczące zużycia energii elektrycznej zaprezentowane w tabeli 8,
Strukturę produkcji energii dostępnej w sieci elektroenergetycznej przyjęto na podstawie
raportu Polskich Sieci Elektroenergetycznych za 2020 r.,
Wskaźniki emisyjności przyjęto na podstawie danych Krajowego Ośrodka Bilansowania
i Zarządzania Emisjami,
Metodologię obliczania emisji przyjęto na podstawie wytycznych Krajowego Ośrodka
Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Produkcja energii pochodzącej z OZE i wykorzystywanie jej na potrzeby systemu elektroenergetycznego – w budynkach, w których jest to technicznie wykonalne i ekonomicznie opłacalne,
Kompleksowa dekarbonizacja energetyki mająca
na celu dostarczenie do odbiorców końcowych
czystej energii elektrycznej,
Zakup energii posiadającej gwarancje pochodzenia potwierdzające jej produkcję ze zródeł wykorzystujących wyłącznie OZE.

Istotna jest także kwestia rozeznania sposobów rozliczeń z odbiorcą usługi ładowania czy też kwestia
koncesji na sprzedaż energii oraz jej opodatkowania.

Ponieważ z prawnego i podatkowego punktu widzenia są to ciągle zagadnienia bardzo niejednoznaczne,
wiele obiektów, np. biurowych, oferuje swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego ładowania pojazdów, bądź korzysta z usług firm zewnętrznych, aby
nie wchodzić w zagadnienia handlu energią czy OZE.
Jak wiadomo, pochodzenie energii ma ogromne znaczenie w wymiarze środowiskowym. Całkowite zapotrzebowanie energetyczne może mieć np. pokrycie
w wykupionych świadectwach pochodzenia energii
odnawialnej REC, lub też pochodzić w całościz OZE
wytwarzanych w obrębie samego obiektu (co jest
oczywiście najbardziej ekologiczną z opcji, lecz możliwą praktycznie wyłącznie w przypadku domów jednorodzinnych i obiektów o dużej powierzchni zabudowy).
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ELEKTROMOBILNOŚĆ W SYSTEMACH
CERTYFIKACJI WIELOKRYTERIALNEJ

Elektromobilność w ujęciu certyfikacji LEED, BREEAM, DGNB, HQE, ZIELONY DOM

Aktualna wersja systemu certyfikacji wielokryterialnej
Wymaganie kredytu

LEED BD+C
v47

BREEAM
NC Internat.
v20198

DGNB NC
Internat.
20209

HQE
Internat.
201410

Certyfikat
ZIELONY
DOM11

Wymaganie krytyczne (opracowanie studium zielonego,
tzw. “miękkiego transportu” z uwzględnieniem
elektromobilności)

-

-

-

+

-

Możliwość uzyskania punktów za elektromobilność

+

+

+

+

+

Istnieje w tej certyfikacji od dawna

+

+

-

+

-*

Wymaganie powiązane z narodowym/międzynarodowym
programem infrastrukturalnym, normą, planowaną
ustawą itp.

+

+

+

+

+

Ściśle określone wymagania dla liczby miejsc
parkingowych z ładowarkami

+

+

+

+

+

Wymagania dla miejsc parkingowych przygotowanych na
przyszłe ładowanie (infrastr.)

-

-

+

-

+

Dodatkowa punktacja za zwiększenie udziału miejsc
z ładowarkami nawet do 100%

-

-

+

-

-

Dodatkowa punktacja za zapewnienie ładowarek również
dla skuterów i rowerów elektrycznych

-

-

+

-

-

Przygotowanie do opcji V2G (vehicle to grid)

-

-

+

-

-

Ściśle określone wymagania dla liczby miejsc
parkingowych z ładowarkami przystosowanymi do V2G

-

-

+

-

-

Wymagania odnośnie integracji z systemem BMS

-

-

+

-

-

Wymagania odnośnie integracji z siecią zdalnej
rezerwacji (oraz Demand Response/peek-off charge itd.)

+

-

+

-

-

Konieczność udowodnienia przez zespół projektowy, że
samochody elektryczne będą miały mniejszy wpływ na
emisję CO2 niż pojazdy konwencjonalne

-

+

-

-

-

* Certyfikat ZIELONY DOM powstał w 2020 roku

Początkowo wymagania certyfikacji wielokryterialnych dla budynków w kontekście infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych nie były wysokie,
np. wśród wymagań certyfikacji LEED w wersji 200912
znajdował się wyłącznie zalecany standard ładowania DC określony jako (CCS, CHAdeMO) 3x32A (2022kW) lub alternatywnie AC 1x16A (3,6kW).
W rzeczywistości wystarczyło jednak zapewnić odpowiednio zabezpieczone gniazdo elektryczne 220V
(~16A). Standardy certyfikacji związane z infrastrukturą ładowania są obecnie coraz wyższe – np. w wersji
LEED v4, oraz v4.1 spełnienie konkretnych wymagań
dotyczących elektromobilności, wykraczających poza
podstawowe standardy wspomniane wcześniej, np.
CCS, jest konieczne od poziomu drugiego certyfikacji.
Obecnie należy również udokumentować możliwość
komunikacji zewnętrznej ładowarki typu Demand Response (DSR) oraz umiejscowić dobrze oznakowane
miejsca parkingowe z ładowarkami w preferencyjnych
lokalizacjach w liczbie minimum 2% wszystkich miejsc
parkingowych dostępnych w obiekcie.
Choć w różnych systemach certyfikacji wymagania
co do ilości miejsc parkingowych różnią się nieco od
siebie, we wszystkich przypadkach określone są jako
procent wszystkich dostępnych w obiekcie miejsc
parkingowych. W przypadku certyfikacji LEED jest
to wspomniane 2%, BREEAM 3%, w certyfikacji HQE
wymaganie to określone jest w zależności od spełnienia innych kryteriów, natomiast w przypadku DGNB
można uzyskać punkty za osiągnięcie kolejnych progów, poczynając od dwóch stacji ładowania, następnie co 25% wszystkich miejsc parkingowych, aż do zapewnienia ładowania dla 100% miejsc parkingowych.
Ważne są również możliwości wcześniejszego zdalnego sprawdzenia/rezerwacji takiego miejsca, aby
w przyszłości ułatwić użytkownikom samochodów
elektrycznych korzystanie z dobrodziejstw rozbudowanych sieci miejskich typu Smart Grid.
Podczas, gdy zabronione jest ogrzewanie samochodów spalinowych poprzez pozostawienie włączonego silnika, możliwość stosowania ogrzewania czy
klimatyzacji poprzez podłączenie pojazdu do prądu
(w przypadku większości nowoczesnych ciężarówek)
znacząco wpływa na jakość powietrza i jest świetną
czystą alternatywą dla urządzeń typu Webasto, również uwzględnianą przez certyfikaty (np. LEED).
Ładowanie prądem zmiennym ma tę zaletę, że naładować samochód można niemal wszędzie, choć wymaga
to długiego czasu ładowania i wymusza konieczność
wożenia ze sobą ładowarki. Takie rozwiązanie w przypadku domów jednorodzinnych może być standardem
jeszcze przez wiele lat, jednak to ładowanie samochodów przy pomocy prądu stałego (lub stałego i zmiennego) o dużych mocach będzie rozwiązaniem coraz
bardziej upowszechnianym i rozwijanym. Ogólnodostępne stacje ładowania będą wyposażane w szybkie
ładowarki wykorzystujące prąd stały, a baterie i ładowarki będą stale udoskonalane w celu zapewnienia ich
największej efektywności (czy też w kontekście ładowania bezprzewodowego)13.

Planując zainstalowanie w nowym obiekcie stacji ładowania samochodów osobowych, warto wziąć pod
uwagę już na samym początku możliwość wielokrotnego zwiększenia mocy ładowania w przyszłości,
w miarę rozwoju technologii (dotyczy to także liczby
miejsc do ładowania), zapewniając przynajmniej możliwość łatwego poprowadzenia nowych przewodów
elektrycznych.
Dotychczasowe dążenia do skrócenia czasu ładowania pozwoliły na osiągnięcie w chwili sporządzania
niniejszego opracowania mocy 450kW przy napięciu
nawet 800V (w rozwiązaniu typu FastCharge), a specjaliści mówią nawet o ok. 900kW w niedalekiej przyszłości, co zmniejszy czas ładowania do ok. 22,5 min14.
Choć certyfikacja DGNB kwestią elektromobilności
zajęła się dopiero w 2020 roku, to wymagania w niej
zawarte są najbardziej rozbudowane w porównaniu
z innymi certyfikacjami i dotyczą wielu innowacyjnych
aspektów - m.in. regulują omówione powyżej przygotowanie do rozbudowy sieci ładowarek i przyszłego
zwiększenia ich mocy15.
Oprócz typowego ładowania samochodów certyfikacja DGNB reguluje również ładowanie jednośladów
czyli motorów, skuterów czy rowerów elektrycznych.
Integracja z systemem Smart Reservation, DSR oraz
Peak-off charge jest również punktowana w niemieckiej certyfikacji.
Zdecydowaną nowością w systemach oceny wielokryterialnej jest przyznawanie, tak jak w przypadku
certyfikacji DGNB, mikropunktów zarówno za przygotowanie do opcji V2G, jak i za konkretną liczbę dwukierunkowych ładowarek (ładujących i rozładowujących) przystosowanych do opcji V2G (czyli Vehicle to
Grid). W zamyśle konceptu V2G jest przyszłościowe
rozwiązanie, które stymulować ma przenoszenie przez
pojazdy (w ich bateriach) energii z bardziej ekologicznych/odnawialnych źródeł, jednocześnie wspierając
stabilność energetyczną budynku korzystającego
z systemu Demand-Response16.

7 LEED Reference Guide
for Building Design and
Construction (version v4)
8 BREEAM International
New Construction 2016
Technical Manual SD
233 1.0
9 DGNB System New
Construction, Buildings.
Criteria set Version International 2020
10 HQE Practical Guide
Environmental Preformance (of non-residential
buildings) version 15 October 2014
11 Certyfikacja PLGBC
ZIELONY DOM https://
plgbc.org.pl/wp-content/
uploads/2020/10/MIEJ-Miejsce-i-lokalizacja-inwestycji-budowlanej.pdf
(pkt. MIEJ 5.3.1-5.3.3)
12 LEED Reference Guide
for Building Design and
Construction (version
2009)
13 https://www.rp.pl/
VAT/310299978-Ladowanie-aut-elektrycznych-dostawa-towaru-czy-usluga-w-VAT.html
14 https://auto.dziennik.
pl/aktualnosci/artykuly/587582,samochod-elektryczny-szybkie-ladowanie-porsche-fastcharge.
html
15 https://www.
spidersweb.pl/2017/03/
samochody-elektryczne-ladowanie.html
16 http://www.psem.pl/
aktual_54.html
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ZALETY
•
•
•

Łatwy dostęp do ładowarki elektrycznej i miejsca parkingowego dla
wszystkich użytkowników obiektu poruszających się samochodami
elektrycznymi
W przypadku dużej liczby samochodów elektrycznych - zauważalna
poprawa jakości powietrza na parkingu i w bezpośrednim otoczeniu
obiektu
Jeden z innowacyjnych i łatwo zauważalnych (i stosunkowo mało
kosztownych) zabiegów właściciela obiektu, który pokazuje dbałość
o użytkownika i środowisko naturalne (identyfikacja firmy, marketing,
CSR itd.)

W przypadku inwestycji Elektrownia
Powiśle, oprócz ładowarek dostępnych
w budynkach biurowych dla
wynajmujących powierzchnie biurowe
(łącznie dziewięć stanowisk), w części
handlowej zlokalizowano siedem
stanowisk do ładowania samochodów
elektrycznych umieszczonych w garażu
podziemnym oraz dwa zewnętrzne
stanowiska – ogólnodostępne, z szybkim
ładowaniem DC (około 15-30 minut
potrzebne do jednego załadowania).

WADY
•
•
•

Konieczność zarezerwowania cennych miejsc parkingowych wyłącznie
dla samochodów elektrycznych
Konieczność poniesienia kosztów zakupu ładowarki i rozwiązania kwestii
opłat, koncesji oraz podatku
Prawdopodobieństwo dość gwałtownej zmiany standardu ładowania
(konieczność dokonania zmian np. przyłącza, okablowania)

Korzyści w ramach certyfikacji
Certyfikacje wielokryterialne (m.in. BREEAM, LEED,
WELL) promują elektromobilność w ramach ocenianych kryteriów. Budynek zyskuje punkty w procesie
certyfikacji m.in. za zamontowanie ładowarek dla
samochodów elektrycznych, infrastrukturę dla rowerzystów, jak i lokalizację. Dla deweloperów zdobycie
wyższej liczby punktów oznacza prestiż ich portfolio
budynków, natomiast dla użytkowników wyższą jakość i komfort użytkowania.

Podczas projektowania obiektów kubaturowych
poddawanych certyfikacji wielokryterialnej (LEED,
BREEAM, ZIELONY DOM) i nieobjętych certyfikacjami należy pamiętać o uwzględnieniu:
•
•

potrzeb związanych z ładowaniem pojazdów
w bilansie energetycznym budynku,
parametrów technicznych instalacji elektrycznej
pozwalających na bezpieczną eksploatację stacji/
punktu ładowania.

Budynek X20 zlokalizowany przy
ul. Czerniakowskiej posiada siedem
ładowarek elektrycznych dla najemców,
dzięki czemu uzyskał punkty
w certyfikacji BREEAM International
New Construction 2016.
W przypadku X20 ładowarki
elektryczne umożliwiły uzyskanie
punktów (uzyskując dodatkowe 1,2%
do końcowej oceny) w kategorii Tra
03a Alternative modes of transport.
Aby spełnić wymagania BREEAM
International New Construction 2016:
Office w powyższej kategorii należy
zapewnić ładowarki elektryczne dla
minimum 3% miejsc parkingowych.
Dopuszczalne są zarówno powolne, jak
i szybkie stacje ładowania samochodów
elektrycznych, a nieakceptowane są
gniazda elektryczne 230V.
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DLACZEGO WARTO
BUDYNKI MIESZKALNE
Dla dewelopera
• Podniesienie prestiżu inwestycji
• Pokazanie odpowiedzialności społecznej dewelopera
• Czyste powietrze dzięki zmniejszeniu liczby tradycyjnych samochodów
• Poszerzenie grupy docelowej - zamożniejszy klient
• Edukacja i zwiększanie świadomości dotyczącej dostępności ładowarek
samochodowych
Dla zarządcy
• Podniesienie prestiżu inwestycji
• Potencjalne dodatkowe źródło dochodu
Dla mieszkańców
• Zwiększenie komfortu
• Obniżenie kosztów ładowania samochodu w stosunku do samochodu
spalinowego lub ładowania w ładowarkach publicznych
• Czyste powietrze
• Edukacja i zwiększanie świadomości przez odpowiednią identyfikację wizualną
i ekspozycję stanowisk ładowania

BUDYNKI BIUROWE
Dla dewelopera
• Podniesienie prestiżu inwestycji
• Punkty w certyfikacjach wielokryterialnych
• Poszerzenie grupy docelowej potencjalnych najemców
• Czyste powietrze dzięki zmniejszeniu liczby tradycyjnych samochodów
• Odpowiedzialny zrównoważony deweloper dbający o edukację i zwiększanie
świadomości
Dla zarządcy
• Podniesienie prestiżu inwestycji
• Dodatkowe źródło dochodu w dwóch wariantach
- Model własnościowy: inwestycja w ładowarki i później pełna autonomia
w zarządzaniu nimi
- Model z operatorem: brak inwestycji ze strony zarządcy kosztem
odstąpienia części zysków dostawcy ładowarek
• Możliwość uruchomienia car sharingu samochodów elektrycznych wśród
pracowników danego biurowca
• Możliwość uruchomienia hubu car sharingu dla zewnętrznych użytkowników

Dla najemców
• Większa atrakcyjność miejsca pracy
• Większe możliwości wyboru floty samochodów
• Ładowanie samochodu jako benefit dla pracownika
• Możliwość ładowania się na bieżąco bez inwestycji w ładowarkę w swoim
domu
• Czyste powietrze
• Edukacja i zwiększanie świadomości przez odpowiednią identyfikację wizualną
i ekspozycję stanowisk ładowania
Dla gości
• Możliwość ładowania samochodu w trakcie wizyty biznesowej
• Edukacja i zwiększanie świadomości przez odpowiednią identyfikację wizualną
i ekspozycję stanowisk ładowania

BUDYNKI HANDLOWO-USŁUGOWE
Dla zarządcy
• Zwiększenie grupy potencjalnych klientów
• Podniesienie prestiżu inwestycji
• Dodatkowe źródło dochodu
• Możliwość uruchomienia hubu car sharingu dla zewnętrznych użytkowników
• Edukacja i zwiększanie świadomości przez odpowiednią identyfikację wizualną
i ekspozycję stanowisk ładowania
Dla najemców
• Zwiększenie liczby odwiedzających
• Przedłużenie czasu wizyty ze względu na czas ładowania
• Zwiększenie atrakcyjności obiektu wśród zamożniejszych klientów
• Edukacja i zwiększanie świadomości przez odpowiednią identyfikację wizualną
i ekspozycję stanowisk ładowania
Dla klientów
• Możliwość ładowania samochodu podczas zakupów
• Darmowe ładowanie
• Możliwość ładowania się na bieżąco bez inwestycji w ładowarkę w swoim
domu
• Edukacja i zwiększanie świadomości na temat elektromobilności
• Czyste powietrze

DOBRE PRAKTYKI

Przykład biurowca we Wrocławiu
We Wrocławiu, w rejonie Nowego Targu, współpraca
wspomnianych podmiotów doprowadziła do lokalizacji stacji, której infrastrukturę przygotował deweloper
przy współpracy z operatorem. Obsługą i zarządzaniem zajmuje się operator, a miejsca do ładowania
samochodów wyznaczyło miasto.
Podmiana miejsc w ramach różnych umów najmu
w budynku biurowym
Dobrą praktyką podczas procesu leasingowego jest
wynajmowanie kolejnych miejsc parkingowych w taki
sposób, aby miejsca wyposażone w punkty do ładowania samochodów elektrycznych pozostawały jak
najdłużej wolne. Pozwala to właścicielowi na elastyczność w przypadku, gdy pojawi się najemca korzystający
z samochodów elektrycznych. Miejsca parkingowe są
jednak zazwyczaj chętnie wynajmowane i najczęściej

przy całkowitym zapełnieniu budynku są one w 100%
wynajęte. Co więc w sytuacji, kiedy któryś z pracowników najemcy zacznie korzystać z samochodu elektrycznego i będzie chciał go ładować podczas pracy?
Problem taki może się pojawić, kiedy istniejący najemca wymienia flotę samochodową lub kiedy nowy najemca przejmuje miejsca parkingowe niewyposażone
w punkty do ładowania.
Z takim przypadkiem można się spotkać w jednym
z budynków biurowych w Poznaniu. Wspólnie z najemcą, który miał w swojej puli miejsca parkingowe
z niewykorzystywanymi ładowarkami do samochodów elektrycznych, uzgodniono tam podmianę miejsc
sformalizowaną aneksami. Dzięki temu nowo zakupiony przez innego najemcę samochód elektryczny
może być ładowany w godzinach pracy. Wymaga to
oczywiście chęci współpracy ze strony najemców, ale
przy dobrych relacjach utrzymywanych przez właściciela czy zarządcę taka zamiana nie powinna być problemem.

PODSUMOWANIE

Samochody elektryczne (pomimo wciąż znaczących
kosztów środowiskowych samej produkcji akumulatorów oraz ładowania energią elektryczną wytwarzaną
w znacznej mierze z paliw kopalnych) mają kluczową
zaletę - z całą pewnością przyczyniają się do poprawy fatalnej jakości powietrza, szczególnie na terenach
wysoko zurbanizowanych, dzięki temu, że nie emitują
wielu szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu i siarki
(NOxx i SOxx).
Warto również wspomnieć, że wymagania związane
z dostępnością miejsc do ładowania samochodów
elektrycznych są coraz bardziej szczegółowe i rozbudowane.

W ramach budowy odpowiedniej infrastruktury należy m.in. zapewnić preferencyjne miejsce do ładowania
samochodu elektrycznego z możliwością podłączenia
samochodu elektrycznego do prądu.
Dla użytkowników samochodów elektrycznych kluczowe znaczenie ma czas ładowania, który zależy od
kilku czynników - pojemności baterii zainstalowanej
w samochodzie, mocy ładowarki, a także rodzaju prądu użytego do ładowania (w przypadku prądu stałego
zwiększenie mocy ładowarki może przyspieszyć kilkudziesięciokrotnie czas ładowania).
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