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WSTĘP
Podstawowe dane statystyczne Warszawy:
• powierzchnia - 517 km²
• mieszkańcy w granicach administracyjnych - 1,7 mln
• mieszkańcy aglomeracji - 2,5 mln
• gęstość zaludnienia - 3300 osób na km²
• budŜet na 2010 r. - 10,3 mld zł dochodów/12,6 mld zł
wydatków
• liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw - ok. 300 000
• bezrobocie – ok. 3,4%

EMISJE CO2 W WARSZAWIE
Całkowita emisja [w tys. ton CO2eq/rok]

Zmiany
1990-2007
[%]

1990

1995

2000

2007

Produkcja energii i
ciepła

6 808,45

6 836, 12

7 663,76

8 462,62

24,30

Transport

1 348,40

1 450, 61

1 508, 36

1 570, 73

16,49

Gospodarka odpadami
i oczyszczanie ścieków

915,89

897,49

848,84

761,67

- 16,84

Pochłanianie

- 46,83

- 52,87

- 56,15

- 67, 82

44,82

9 025,91

9 131,35

9 964,81

10 727,20

18,49

6,29

15,41

Źródło

Razem

[w tonach CO2eq/rok]
Na osobę

5,45

5,52

6,19

PowyŜsze zestawienie zostało sporządzone na cele analiz
przed decyzją o dołączeniu Miasta do Porozumienia Burmistrzów.

ZOBOWIĄZANIA STOLICY NA RZECZ KLIMATU
• Od 2007 r. Warszawa jest członkiem Grupy Miast C40 – organizacji
skupiającej 40 największych metropolii z całego świata i zajmującej się
ochroną klimatu.
• Ochrona środowiska i klimatu to równieŜ waŜna część działań europejskiej
organizacji miast EUROCITIES, do której naleŜymy od 2002 r.
• Od 2008 r. współpracujemy z Ministerstwem Środowiska w ramach inicjatywy
Partnerstwo dla Klimatu. Od 2009 r. wymieniamy wiedzę o efektywności
energetycznej w ramach Związku Miast Polskich. W obecnym roku
przystąpiliśmy do polskiego oddziału Energie-Cités – zrzeszenia samorządów
na rzecz niskoemisyjnej energetyki.
• Z uwagi na cele energetyczne UE oraz wymogi ONZ, Polska zobligowana jest
do roku 2020 do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% oraz zwiększyć
udział rynkowy energii odnawialnej do 15%. Władze Warszawy zdecydowały
przyczynić się do osiągnięcia tych celów podpisując 10 lutego 2009 r.
Porozumienie Burmistrzów – dobrowolne zobowiązanie miast do
zmniejszenia emisji CO2 na swoim terenie o co najmniej 20% do 2020 r.

Ceremonia podpisania
Porozumienia Burmistrzów
w Brukseli z udziałem
Przewodniczącego KE
Jose Manuel Barroso

ZESPÓŁ DS. OCHRONY KLIMATU
Dnia 7 lipca 2008 r. Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz powołała
jednostkę nowatorską na skalę Polski – Zespół do spraw ochrony klimatu
pod swoim przewodnictwem, skupiający dyrektorów właściwych biur Urzędu
oraz przedstawicieli współpracujących z Miastem organizacji
pozarządowych. W aktywności Zespołu moŜna wyróŜnić działania „miękkie”,
dotyczące edukacji i polityki informacyjnej na rzecz zachowań
proklimatycznych, np.:
• organizacja corocznego uczestnictwa Warszawy w akcji WWF „Godzina
dla Ziemi”,
• promocyjna akcja sadzenia drzewek z udziałem Pani Prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz, członków Zespołu
oraz uczniów szkół warszawskich,
• rozpoczynająca się wkrótce kampania
Warszawa – klimat na zmiany”, skierowana
do pracowników biur Urzędu m. st. Warszawy
oraz mieszkańców Stolicy, której celem jest
przekazanie wiedzy i zachęcenie do
podejmowania działań na rzecz ochrony klimatu.

ZESPÓŁ DS. OCHRONY KLIMATU
Głównym celem Zespołu są jednak działania „twarde”, związane z
przygotowaniem i następnie wdroŜeniem strategii działań dla m. st.
Warszawy w zakresie ochrony klimatu. Pierwszym elementem
konstruowania strategii jest stworzenie Planu Działań na rzecz
ZrównowaŜonej Energii dla wypełnienia zobowiązań Porozumienia
Burmistrzów: prace nad nim są obecnie finalizowane.
Przykładowe rozpatrywane programy:
• wprowadzenie pojazdów o napędzie
alternatywnym (odbyły się juŜ testy
autobusów hybrydowych,
napędzanych biopaliwami i CNG,
obecnie trwają rozmowy nt. autobusów
hybrydowych i elektrycznych),
• modernizacja oświetlenia ulicznego
do roku 2012, prowadzącą do redukcji kosztów prądu z około 35 do 27
mln zł rocznie i zmniejszenia emisji CO2 o 20,5 tys. ton w skali roku,
• wzmacnianie uprzywilejowania transportu publicznego (pasy tylko dla
autobusów, pierwszeństwo w ruchu dla tramwajów) i wprowadzenie stref
dostępu do centrum w zaleŜności od „ekologiczności” samochodu – na
wzór rozwiązań z Berlina czy z Londynu.

TRANSPORT PUBLICZNY
Warszawa aktywnie promuje transport publiczny z uwagi na jego niŜsze
emisje CO2 w przeliczeniu na pasaŜera i mniejszy wkład w powstawanie
korków:
• Rozwój istniejącej sieci 407 km linii tramwajowych z 860 tramwajami i 3250
km linii autobusowych z 1700 autobusami
• Transport publiczny wymaga wielkich inwestycji: niedawno zakupiono 186
nowoczesnych tramwajów za kwotę 1,5 mld zł (największy tego typu zakup
w Europie), 17 składów dla SKM za 390 mln zł oraz podpisano pierwszy
kontrakt na drugą linię metra za 4,1 mld zł

ENERGIA ODNAWIALNA Z BIOMASY
OZE czynią pojazdy elektryczne bardziej proekologicznymi: dzięki
działaniom przewidzianym w CHP aglomeracji warszawskiej (modernizacja
i rozbudowa instalacji na śeraniu, nowa instalacja spalania biomasy na
Siekierkach oraz nowy zakład spalania biomasy w Pruszkowie) 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 Unieszkodliwiania Stałych
Odpadów Komunalnych ZUSOK (do 2015 r.) oraz budowy kolejnej spalarni
odpadów przewidzianej do roku 2018, przewidziany jest następujący udział
tego rodzaju energii w rynku:
• 2009 r.: poniŜej 1%
• 2015 r.: 4%
• 2018 r.: 8% (spalanie ok. 600 tys. ton odpadów rocznie).
Oznacza to, Ŝe sama energia z biomasy i odpadów moŜe dać Warszawie
ponad 20% udziału energii odnawialnej w rynku, czyli więcej niŜ przewidują
normy UE! A zatem wprowadzanie pojazdów elektrycznych staje się coraz
bardziej uzasadnione z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego
i klimatu, co zbija argument, Ŝe auta elektryczne „mają rurę wydechową
w elektrowni”.

SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY – TRENDY ŚWIATOWE
W związku z wyczerpywaniem się zasobów paliw kopalnych oraz coraz większym
naciskiem kładzionym na redukcję emisji gazów cieplarnianych na świecie
i postępem technologicznym np. w budowie nowoczesnych akumulatorów, coraz
popularniejsze są projekty upowszechnienia pojazdów elektrycznych, co wiąŜe
się z budową niezbędnej infrastruktury ich ładowania. Zakłada to współpracę
samorządów, koncernów motoryzacyjnych i firm energetycznych.

SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY – TRENDY ŚWIATOWE
• Napęd elektryczny cechuje większa sprawność niŜ spalinowy. Dokładne wyliczenia
zaleŜą m. in. od cyklu ładowania i źródła energii elektrycznej, ale oszacowania
„od źródła energii do koła pojazdu” mówią o łącznej sprawności energetycznej aut
elektrycznych w przedziale 25-27% - w porównaniu do 16-23% dla pojazdów
spalinowych, co przekłada się na 20-25% niŜsze zuŜycie energii pierwotnej, i co za
tym idzie, emisji CO2.
• Inne korzystne efekty to redukcja emisji tlenków azotu, tlenku węgla, benzenu,
cząstek stałych, a takŜe zmniejszenie poziomu hałasu.

ROZWIĄZANIA DLA WARSZAWY –
PRZYKŁAD PROJEKTU GREEN STREAM
• RóŜne firmy motoryzacyjne i energetyczne chcą współpracować
z Urzędem m. st. Warszawy przy popularyzacji pojazdów
elektrycznych oraz tworzeniu inteligentnej infrastruktury ich
ładowania. Obecnie naszymi partnerami w tym zakresie są klaster
Green Stream oraz RWE Polska.
• Klaster Green Stream, powołany do Ŝycia w r. 2007, skupia
kilkadziesiąt firm i organizacji (m. in. Instytut Elektrotechniki,
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Leopard Automobile –
Mielec Sp. z o.o., Akademię Morską w Gdyni), działając na rzecz
stworzenia w Polsce rynku samochodów elektrycznych w
połączeniu z budową inteligentnych sieci energetycznych.

ROZWIĄZANIA DLA WARSZAWY –
PRZYKŁAD PROJEKTU GREEN STREAM
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała Mieleckiej
Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. dofinansowanie na
realizację projektu, którego celem jest przeprowadzenie w Polsce testów
elektrycznych pojazdów samochodowych i przygotowanie niezbędnej
do tego celu infrastruktury. Przyznane na realizację fundusze UE w
kwocie 20 mln PLN umoŜliwią pokrycie kosztów uruchomienia terminali
ładowania, dostarczenie pojazdów elektrycznych i pokrycie kosztów
ładowania ich akumulatorów przez czas trwania projektu, czyli do końca
2011 r. Bezpośrednia realizacja projektu została powierzona klastrowi
Green Stream.
• W dniu 27.10.2009 podpisano list intencyjnego w/s współpracy Warszawy i
Green Stream przy wdroŜeniu projektu infrastruktury ładowania pojazdów
elektrycznych. Inne miasta uczestniczące w programie to: Gdańsk, Katowice,
Kraków i Mielec.

ROZWIĄZANIA DLA WARSZAWY –
PRZYKŁAD PROJEKTU GREEN STREAM
• Ogółem w roku 2010 wybudowanych ma zostać 310
ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych
oraz 20 garaŜowych punktów ładowania dla 20 specjalnie
dostarczonych pojazdów testowych.
• Wśród pojazdów testowych przewiduje się 2 rodzaje aut:
konwersyjne (przerobione ze spalinowych) oraz fabrycznie
elektryczne.

ROZWIĄZANIA DLA WARSZAWY –
PRZYKŁAD PROJEKTU GREEN STREAM
• Na Warszawę przypaść ma 130 ogólnodostępnych punktów
ładowania oraz 6 samochodów testowych z przeznaczonymi
dla nich garaŜowymi punktami ładowania.
• W Stolicy ma znaleźć się 10 punktów bezstykowych
ładowanych bez uŜycia wtyczki) oraz 10 punktów
wykorzystujących technologię oddawania energii elektrycznej
przez pojazdy elektryczne z powrotem do sieci
elektroenergetycznej, co jest kluczowe z punktu widzenia
przyszłych planów, zgodnie z którymi w miarę
upowszechnienia się aut elektrycznych mają one
słuŜyć jako rezerwowe zasobniki energii elektrycznej,
np. w razie awarii (blackout).
• Samochody i punkty ładowania
będą opomiarowane – funkcjonowanie stworzonego
w ten sposób systemu kontrolować będzie
specjalna stacja monitorowania (krok ku tworzeniu
przyszłych sieci inteligentnych – smart grids).

WDROśENIE PROJEKTU GREEN STREAM W WARSZAWIE
• Problemy czasowe: duŜa liczba wymaganych pozwoleń i dokumentów (od
Zarządu Dróg Miejskich, Biura Geodezji i Katastru, Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego, stołecznej Policji).
• Problemy techniczne: trudności z dostarczeniem na czas terminali ładowania
o wymaganych parametrach, a jednocześnie cenie odpowiadającej napiętemu
budŜetowi projektu.
• Problemy wyboru odpowiednich miejsc na punkty ładowania. Np. warszawskie
parkingi „parkuj i jedź” są zamknięte przez 2 godz. na dobę, co kłóci się
z załoŜeniami projektu.
• Konkluzja – projekt o charakterze tak nowatorskim (pierwszy tego typu w
Europie Środkowej i Wschodniej) nie jest prosty do wdroŜenia. Jednak zdobyte
doświadczenia pozwoliły na lepsze przygotowanie się partnerów projektu Green
Stream do wdraŜania podobnych projektów w przyszłości.
• W Stolicy myśli się w tym kontekście zarówno o taksówkach elektrycznych,
jak i autobusach miejskich o napędzie elektrycznym i hybrydowym. Na razie
przekazywane są juŜ auta elektryczne w ramach projektu Green Stream: dostały
je Zarząd Transportu Miejskiego i Komenda Stołeczna Policji, a niedługo
powinny do nich dołączyć StraŜ Miejska, Zarząd Dróg Miejskich oraz Biuro
Infrastruktury.

Dziękuję Państwu za uwagę

e-mail: mwroblewski@um.warszawa.pl

