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WSTĘP

Podstawowe dane statystyczne Warszawy:
• powierzchnia - 517 km²
• mieszka ńcy w granicach administracyjnych - 1,7 mln
• mieszka ńcy aglomeracji - 2,5 mln
• gęsto ść zaludnienia - 3300 osób na km²
• bud Ŝet na 2010 r. - 10,3 mld zł dochodów/12,6 mld zł
wydatków

• liczba zarejestrowanych przedsi ębiorstw - ok. 300 000 
• bezrobocie – ok. 3,4%



EMISJE CO2 W WARSZAWIE
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PowyŜsze zestawienie zostało sporz ądzone na cele analiz 
przed decyzj ą o doł ączeniu Miasta do Porozumienia Burmistrzów.



ZOBOWIĄZANIA STOLICY NA RZECZ KLIMATU

Ceremonia podpisania 
Porozumienia Burmistrzów 

w Brukseli z udziałem
Przewodnicz ącego KE
Jose Manuel Barroso

• Od 2007 r. Warszawa jest członkiem Grupy Miast C40 – organizacji  
skupiaj ącej 40 najwi ększych metropolii z całego świata i zajmuj ącej si ę
ochron ą klimatu. 

• Ochrona środowiska i klimatu to równie Ŝ waŜna część działań europejskiej 
organizacji miast EUROCITIES, do której nale Ŝymy od 2002 r.

• Od 2008 r. współpracujemy z Ministerstwem Środowiska w ramach inicjatywy  
Partnerstwo dla Klimatu. Od 2009 r. wymieniamy wied zę o efektywno ści 
energetycznej w ramach Zwi ązku Miast Polskich. W obecnym roku
przyst ąpili śmy do polskiego oddziału Energie-Cités – zrzeszenia s amorz ądów 
na rzecz niskoemisyjnej energetyki.

• Z uwagi na cele energetyczne UE oraz wymogi ONZ, Po lska zobligowana jest 
do roku 2020 do redukcji emisji gazów cieplarnianyc h o 20% oraz zwi ększyć
udział rynkowy energii odnawialnej do 15%. Władze War szawy zdecydowały
przyczyni ć się do osi ągni ęcia tych celów podpisuj ąc 10 lutego 2009 r.   
Porozumienie Burmistrzów – dobrowolne zobowi ązanie miast do  
zmniejszenia emisji CO 2 na swoim terenie o co najmniej 20% do 2020 r.



ZESPÓŁ DS. OCHRONY KLIMATU

Dnia 7 lipca 2008 r. Pani Prezydent Hanna Gronkiewi cz-Waltz powołała 
jednostk ę nowatorsk ą na skal ę Polski – Zespół do spraw ochrony klimatu
pod swoim przewodnictwem, skupiaj ący dyrektorów wła ściwych biur Urz ędu 
oraz przedstawicieli współpracuj ących z Miastem organizacji 
pozarz ądowych. W aktywno ści Zespołu mo Ŝna wyró Ŝnić działania „mi ękkie”, 
dotycz ące edukacji i polityki informacyjnej na rzecz zacho wań
proklimatycznych, np.:

• organizacja corocznego uczestnictwa Warszawy w akcj i WWF „Godzina  
dla Ziemi”,

• promocyjna akcja sadzenia drzewek z udziałem Pani P rezydent 
Hanny Gronkiewicz-Waltz, członków Zespołu 
oraz uczniów szkół warszawskich,

• rozpoczynaj ąca si ę wkrótce kampania 
Warszawa – klimat na zmiany”, skierowana 
do pracowników biur Urz ędu m. st. Warszawy 
oraz mieszka ńców Stolicy, której celem jest 
przekazanie wiedzy i zach ęcenie do  
podejmowania działa ń na rzecz ochrony klimatu.



ZESPÓŁ DS. OCHRONY KLIMATU

Głównym celem Zespołu s ą jednak działania „twarde”, zwi ązane z 
przygotowaniem i nast ępnie wdro Ŝeniem strategii działa ń dla m. st. 
Warszawy w zakresie ochrony klimatu . Pierwszym elementem 
konstruowania strategii jest stworzenie Planu Dział ań na rzecz 
Zrównowa Ŝonej Energii dla wypełnienia zobowi ązań Porozumienia 
Burmistrzów: prace nad nim s ą obecnie finalizowane. 
Przykładowe rozpatrywane programy:

• wprowadzenie pojazdów o nap ędzie 
alternatywnym (odbyły si ę juŜ testy  
autobusów hybrydowych, 
napędzanych biopaliwami i CNG, 
obecnie trwaj ą rozmowy nt. autobusów 
hybrydowych i elektrycznych),

• modernizacja o świetlenia ulicznego 
do roku 2012, prowadz ącą do redukcji kosztów pr ądu z około 35 do 27  
mln zł rocznie i zmniejszenia emisji CO 2 o 20,5 tys. ton w skali roku,

• wzmacnianie uprzywilejowania transportu publicznego  (pasy tylko dla 
autobusów, pierwsze ństwo w ruchu dla tramwajów) i wprowadzenie stref  
dost ępu do centrum w zale Ŝności od „ekologiczno ści” samochodu – na 
wzór rozwi ązań z Berlina czy z Londynu.



TRANSPORT PUBLICZNY

Warszawa aktywnie promuje transport publiczny z uwag i na jego ni Ŝsze 
emisje CO 2 w przeliczeniu na pasa Ŝera i mniejszy wkład w powstawanie 
korków:

• Rozwój istniej ącej sieci 407 km linii tramwajowych z 860 tramwajam i i 3250  
km linii autobusowych z 1700 autobusami

• Transport publiczny wymaga wielkich inwestycji: nie dawno zakupiono 186 
nowoczesnych tramwajów za kwot ę 1,5 mld zł (najwi ększy tego typu zakup
w Europie), 17 składów dla SKM za 390 mln zł oraz pod pisano pierwszy  
kontrakt na drug ą lini ę metra za 4,1 mld zł



ENERGIA ODNAWIALNA Z BIOMASY

OZE czyni ą pojazdy elektryczne bardziej proekologicznymi: dzi ęki 
działaniom przewidzianym w CHP aglomeracji warszaws kiej (modernizacja
i rozbudowa instalacji na śeraniu, nowa instalacja spalania biomasy na 
Siekierkach oraz nowy zakład spalania biomasy w Pru szkowie) planujemy 
osiągnąć następujący udział biomasy w spalanym paliwie na kolejne lata : 
• 2009 r.: 2%
• 2010 r.: 4%
• 2011 r.: 7%
• 2015 r.: 11%
• 2020 r.: 15%.



ENERGIA ODNAWIALNA Z ODPADÓW

W rezultacie rozbudowy i modernizacji Zakładu Unies zkodliwiania Stałych 
Odpadów Komunalnych ZUSOK (do 2015 r.) oraz budowy kolejnej spalarni 
odpadów przewidzianej do roku 2018, przewidziany je st nast ępujący udział
tego rodzaju energii w rynku: 
• 2009 r.: poni Ŝej 1%
• 2015 r.: 4%
• 2018 r.: 8% (spalanie ok. 600 tys. ton odpadów rocznie).

Oznacza to, Ŝe sama energia z biomasy i odpadów mo Ŝe dać Warszawie 
ponad 20% udziału energii odnawialnej w rynku, czyli wi ęcej ni Ŝ przewiduj ą
normy UE! A zatem wprowadzanie pojazdów elektryczny ch staje si ę coraz 
bardziej uzasadnione z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego 
i klimatu, co zbija argument, Ŝe auta elektryczne „maj ą rur ę wydechow ą
w elektrowni”.



SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY – TRENDY ŚWIATOWE

W związku z wyczerpywaniem si ę zasobów paliw kopalnych oraz coraz wi ększym 
naciskiem kładzionym na redukcj ę emisji gazów cieplarnianych na świecie
i post ępem technologicznym np. w budowie nowoczesnych akum ulatorów, coraz  
popularniejsze s ą projekty upowszechnienia pojazdów elektrycznych, co  wiąŜe  
się z budow ą niezbędnej infrastruktury ich ładowania. Zakłada to współ prac ę
samorz ądów, koncernów motoryzacyjnych i firm energetycznyc h.



SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY – TRENDY ŚWIATOWE

• Napęd elektryczny cechuje wi ększa sprawno ść niŜ spalinowy. Dokładne wyliczenia 
zaleŜą m. in. od cyklu ładowania i źródła energii elektrycznej, ale oszacowania 
„od źródła energii do koła pojazdu” mówi ą o łącznej sprawno ści energetycznej aut 
elektrycznych w przedziale 25-27% - w porównaniu do 16-23% dla pojazdów 
spalinowych, co przekłada si ę na 20-25% ni Ŝsze zuŜycie energii pierwotnej, i co za 
tym idzie, emisji CO 2.

• Inne korzystne efekty to redukcja emisji tlenków az otu, tlenku w ęgla, benzenu, 
cząstek stałych, a tak Ŝe zmniejszenie poziomu hałasu.



ROZWIĄZANIA DLA WARSZAWY –
PRZYKŁAD PROJEKTU GREEN STREAM

• RóŜne firmy motoryzacyjne i energetyczne chc ą współpracowa ć
z Urzędem m. st. Warszawy przy popularyzacji pojazdów 
elektrycznych oraz tworzeniu inteligentnej infrastr uktury ich 
ładowania. Obecnie naszymi partnerami w tym zakresi e są klaster 
Green Stream oraz RWE Polska.

• Klaster Green Stream, powołany do Ŝycia w r. 2007, skupia 
kilkadziesi ąt firm i organizacji (m. in. Instytut Elektrotechni ki, 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Leopard Automob ile –
Mielec Sp. z o.o., Akademi ę Morsk ą w Gdyni), działaj ąc na rzecz 
stworzenia w Polsce rynku samochodów elektrycznych w 
poł ączeniu z budow ą inteligentnych sieci energetycznych.



• Polska Agencja Rozwoju Przedsi ębiorczo ści przyznała Mieleckiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.  dofinansow anie na 
realizacj ę projektu, którego celem jest przeprowadzenie w Pols ce testów 
elektrycznych pojazdów samochodowych i przygotowani e niezbędnej 
do tego celu infrastruktury. Przyznane na realizacj ę fundusze UE w 
kwocie 20 mln PLN umo Ŝliwi ą pokrycie kosztów uruchomienia terminali 
ładowania, dostarczenie pojazdów elektrycznych i po krycie kosztów 
ładowania ich akumulatorów przez czas trwania proje ktu, czyli do ko ńca 
2011 r. Bezpo średnia realizacja projektu została powierzona klast rowi 
Green Stream.

• W dniu 27.10.2009 podpisano list intencyjnego w/s w spółpracy Warszawy i  
Green Stream przy wdro Ŝeniu projektu infrastruktury ładowania pojazdów
elektrycznych. Inne miasta uczestnicz ące w programie to: Gda ńsk, Katowice, 
Kraków i Mielec.

ROZWIĄZANIA DLA WARSZAWY –
PRZYKŁAD PROJEKTU GREEN STREAM



ROZWIĄZANIA DLA WARSZAWY –
PRZYKŁAD PROJEKTU GREEN STREAM

• Ogółem w roku 2010 wybudowanych ma zosta ć 310  
ogólnodost ępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych 
oraz 20 gara Ŝowych punktów ładowania dla 20 specjalnie 
dostarczonych pojazdów testowych.

• Wśród pojazdów testowych przewiduje si ę 2 rodzaje aut: 
konwersyjne (przerobione ze spalinowych) oraz fabry cznie 
elektryczne. 



ROZWIĄZANIA DLA WARSZAWY –
PRZYKŁAD PROJEKTU GREEN STREAM

• Na Warszaw ę przypa ść ma 130 ogólnodost ępnych punktów
ładowania oraz 6 samochodów testowych z przeznaczon ymi 
dla nich gara Ŝowymi punktami ładowania. 

• W Stolicy ma znale źć się 10 punktów bezstykowych 
ładowanych bez u Ŝycia wtyczki) oraz 10 punktów
wykorzystuj ących technologi ę oddawania energii elektrycznej 
przez pojazdy elektryczne z powrotem do sieci 
elektroenergetycznej, co jest kluczowe z punktu wid zenia 
przyszłych planów, zgodnie z którymi w miar ę
upowszechnienia si ę aut elektrycznych maj ą one 
słu Ŝyć jako rezerwowe zasobniki energii elektrycznej, 
np. w razie awarii ( blackout ).

• Samochody i punkty ładowania
będą opomiarowane – funkcjonowanie stworzonego 
w ten sposób systemu kontrolowa ć będzie 
specjalna stacja monitorowania (krok ku tworzeniu 
przyszłych sieci inteligentnych – smart grids ).



WDROśENIE PROJEKTU GREEN STREAM W WARSZAWIE

• Problemy czasowe: du Ŝa liczba wymaganych pozwole ń i dokumentów (od   
Zarządu Dróg Miejskich, Biura Geodezji i Katastru, Biura  Architektury 
i Planowania Przestrzennego, stołecznej Policji). 

• Problemy techniczne: trudno ści z dostarczeniem na czas terminali ładowania 
o wymaganych parametrach, a jednocze śnie cenie odpowiadaj ącej napi ętemu 
bud Ŝetowi projektu.

• Problemy wyboru odpowiednich miejsc na punkty ładow ania. Np. warszawskie 
parkingi „parkuj i jed ź” s ą zamkni ęte przez 2 godz. na dob ę, co kłóci si ę
z załoŜeniami projektu.

• Konkluzja – projekt o charakterze tak nowatorskim (p ierwszy tego typu w  
Europie Środkowej i Wschodniej) nie jest prosty do wdro Ŝenia. Jednak zdobyte 
doświadczenia pozwoliły na lepsze przygotowanie si ę partnerów projektu Green 
Stream do wdra Ŝania podobnych projektów w przyszło ści. 

• W Stolicy my śli si ę w tym kontek ście zarówno o taksówkach elektrycznych, 
jak i autobusach miejskich o nap ędzie elektrycznym i hybrydowym. Na razie 
przekazywane s ą juŜ auta elektryczne w ramach projektu Green Stream: do stały  
je Zarząd Transportu Miejskiego i Komenda Stołeczna Policji , a niedługo 
powinny do nich doł ączyć StraŜ Miejska, Zarz ąd Dróg Miejskich oraz Biuro   
Infrastruktury.



Dziękuję Państwu za uwag ę

e-mail: mwroblewski@um.warszawa.pl


