
Gdzie powstaną nowe stacje 

ładowania pojazdów elektrycznych?



Miasta, które mają:

▪ powyżej 1 mln mieszkańców

▪ powyżej 600 tys. zarejestrowanych 

samochodów

zgodnie z ustawą muszą zbudować 1 tys. 

stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 

art. 60, pkt. 1 (Dz.U. 2018 poz. 317)

Warszawa ma:

▪ 1 mln 764 tys. zameldowanych 

mieszkańców

▪ 1 mln 495 tys. zarejestrowanych 

samochodów.

Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2017 r. 



▪ grunty m.st. Warszawa              

lub Skarbu Państwa

▪ istniejące miejsca 

parkingowe

▪ budownictwo 

wielorodzinne

▪ obiekty sportu, rekreacji, 

kultury, użyteczności 

publicznej

▪ baza ładowania – 2  

i więcej stacji ładowania 

w 1 lokalizacji





Gdzie powstaną nowe stacje 

ładowania pojazdów elektrycznych?



Optymalizacja infrastruktury do ładowania 
pojazdów elektrycznych w Warszawie
Konsultacje społeczne projektu „Planu Budowy 
ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych 
na obszarze m. st. Warszawy”

20.05.2020



innogy Stoen Operator jest kluczowym partnerem M. St. Warszawy 
w realizacji budowy ogólnodostępnej infrastruktury ładowania
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1000 publicznie dostępnych punktów ładowania 
w Warszawie – największy wymóg w skali kraju

Status na 15.01.2020: 144 publicznie dostępne 
punkty ładowania

innogy Stoen Operator musi wybudować ok. 800
ogólnodostępnych punktów ładowania 

Role:
 OSD – budowa ogólnostępnej

infrastruktury ładowania pojazdów 
elektrycznych

 Operator ogólnodostępnych stacji 
ładowania (OOSŁ)

 Dostawca Usługi Ładowania (DUŁ)

Materiał stanowi własność innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Powielanie bez zgody jest zabronione



Zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu rozpoczęcie inwestycji 
przewidziane jest na drugą połowę 2020 roku
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15.01.2020
Opracowanie Raportu 

ws. punktów ładowania 
/M. St. Warszawa/

15.03.2020
Opracowanie Projektu 

Planu Budowy 
/ M. St. Warszawa /

do 31.05.2020
Konsultacje Społeczne

/ M. St. Warszawa /

czerwiec 2020
Uzgodnienia pomiędzy

M. St. Warszawa 
a innogy Stoen Operator

lipiec/sierpień 2020
Zatwierdzenie 

Planu Budowy - uchwała 
/M. St. Warszawa/

sierpień/wrzesień 2020
Rozpoczęcie inwestycji -
sukcesywne oddawanie 
stacji do użytkowania

Proces budowy punktów 
ładowania na terenie 

Warszawy potrwa 
minimum 2 lata 

od momentu rozpoczęcia 
inwestycji

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

Materiał stanowi własność innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Powielanie bez zgody jest zabronione



Praktyki zagraniczne pokazały, 
że zainstalowane rozproszone punkty 

ładowania zostały zdemontowane
i przeniesione do hubów w nowych 

lokalizacjach



Hub formie szeregu miejsc 
parkingowych

Londyn, Anglia

Hub w Galerii Młociny

Warszawa, Polska

Hub przed Centrum
Konferencyjnym

Frederica, Dania
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Hub na parkingu przy terminalu 
lotniczym

Oslo, Norwegia

Hub ładowania pod Zieloną 
Górą w Nowym Kisielinie

Zielona Góra, Polska

Hub zbudowany na parkingu 
pod średniowieczną twierdzą 

Akershus

Oslo, Norwegia
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Koncentracja 
stacji w tzw. 

„hubach”

Użytkownicy 
samochodów 
elektrycznych 

oraz Mieszkańcy

Operator 
Ogólnodostępnych 
Stacji Ładowania

Operator Systemu 
Dystrybucyjnego

Miasto Stołeczne 
Warszawa

Materiał stanowi własność innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 
Powielanie bez zgody jest zabronione

Większa niezawodność i pewność możliwości 
naładowania

Gwarancja miejsc postojowych, możliwość 
rezerwacji miejsc

Mniej niedogodności i ograniczeń  podczas budowy

Efekt synergii z transportem publicznym 
przy dogodnej lokalizacji

Lepsza dostępność infrastruktury na potrzeby 
serwisowania i usuwania usterek

Krótszy czas reakcji służb serwisowych w przypadku 
wystąpienia awarii i konieczności usunięcia usterki

Efektywne zarządzanie stacjami ładowania

Łatwiejsza do przeprowadzenia modernizacja stacji 
z AC na DC

Bardziej efektywny proces budowlany z uwagi 
na koncentrację prac

Możliwość łatwego zwiększenia przydziału mocy 
przy modernizacji ładowarek AC na DC

Ograniczenie uciążliwości inwestycji

Optymalizacja rozwoju sieci elektroenergetycznej 
pod kątem wymaganych mocy przyłączeniowych

Ułatwiony proces monitorowania parkowania 
samochodów uprawnionych

Mniejsza liczba lokalizacji 

Ograniczona ilość równolegle prowadzonych 
inwestycji  - uniknięcie efektu „rozkopanego 
miasta”

Mniejsza liczba usuwanych miejsc parkingowych

Rozmieszczenie stacji ładowania w ramach „hubów” niesie korzyści 
wszystkim interesariuszom
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innogy Stoen Operator 
przeprowadzi proces 

inwestycyjny 
z wykorzystaniem wysokich 
standardów i doświadczeń 

międzynarodowych
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Materiał stanowi własność innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 
Powielanie bez zgody jest zabronione



Pewność zasilania oraz komfort dla przyszłych Użytkowników 
ogólnodostępnych stacji ładowania jest dla nas priorytetem

Założyliśmy standard budowy 
ogólnodostępnych stacji ładowania, 
który ma zapewnić zwiększoną pewność ich 
zasilania. Zakłada on przyłączenie stacji 
ładowania poprzez budowę nowych, 
dedykowanych złączy kablowych, 
z których osobnymi liniami będą zasilane 
poszczególne ładowarki w danej lokalizacji.

Założony przez nas standard budowy przewiduje 
dobór infrastruktury o parametrach 
umożliwiających w przyszłości rozbudowanie 
stacji ładowania na ładowarki szybkie.

Aby zwiększyć komfort korzystania 
z ogólnodostępnych stacji ładowania, planujemy 
wyposażenie ich w zamontowane na stałe 
przewody ładujące.
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Udział w projekcie jest dla innogy Stoen Operator wyzwaniem, 
jak również szansą wniesienia istotnego wkładu w rozwój 
elektromobilności w Warszawie

Harmonogram realizacji projektu e-mobility
wynika z Ustawy o Elektromobilności
i paliwach alternatywnych.
Budowa publicznych stacji ładowania 
przez innogy Stoen Operator jako Operatora 
Sieci Dystrybucyjnej nie przebiega 
na warunkach rynkowo-komercyjnych 
lecz stanowi realizację obowiązku 
ustawowego, wspierającego rozwój 
elektromobilności na terenie Warszawy.

Proces inwestycyjny 
przeprowadzimy optymalnie 
oraz bezpiecznie, zachowując 
najwyższe standardy koncernu 
międzynarodowego. Jednocześnie 
ograniczymy przy tym utrudnienia 
dla Mieszkańców Warszawy 
związane z prowadzeniem 
inwestycji w przestrzeni 
publicznej.

Koncentracja publicznych ładowarek 
w ramach hubów zoptymalizuje proces  
inwestycyjny i zminimalizuje Mieszkańcom Warszawy 
niedogodności związane z etapem budowy. 
Poprawi również komfort korzystania przyszłym 
użytkownikom,  a podmiotom, które przejmą rolę 
późniejszego Operatora Stacji, umożliwi efektywne 
zarządzanie nimi i ich serwisowanie 

Ceniąc komfort 
Mieszkańców Warszawy, 
wybieramy rozwiązania 
techniczne zapewniające 
niezawodność sieci 
zasilającej stacje ładowania 
oraz wygodę obsługi 
ładowarek.
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Niniejszy materiał stanowi własność
innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
i jest chroniony prawami autorskimi. 
Powielanie bez zgody innogy Stoen 
Operator Sp. z o.o. jest zabronione.
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Planowanie Rozwoju Sieci
innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Piękna 46, 00-672 Warszawa

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Maciejko

Koordynator Projektu E-mobility

agnieszka.maciejko@innogy.com



Gdzie powstaną nowe stacje 

ładowania pojazdów elektrycznych?



Elektromobilność

Metodyka lokalizacji punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych



PGE Dystrybucja jest częścią 
Grupy Kapitałowej PGE, która 
jest największym w Polsce 
przedsiębiorstwem sektora 
elektroenergetycznego pod 
względem przychodów i 
generowanego zysku.

PGE Dystrybucja jest 
największym w Polsce 
Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego.

2

5 mln 

odbiorców

40% 
powierzchni 

kraju

obszar 

120 
tyś km²
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565

494

620

704

EV (+9,7%) PHEV (+42,5%)

Sprzedaż nowych samochodów 
elektrycznych i hybryd typu PLUG-IN 

w Polsce

2017 2018
źródło: ACEA

Rozwój elektromobilności w Polsce i Europie
Statystyki 

Liczba punktów ładowania planowanych i obecnie działających na terenie 
PGE Dystrybucja 



Ramy prawne elektromobilności w Polsce4

Regulacje 
krajowe

6000 Punktów ładowania

1 mln EV

Dofinansowanie projektów 
związanych z elektromobilnością

Dopłaty do aut elektrycznych

Oznakowanie

Projekt rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych warunków udzielenia 

oraz sposobu rozliczenia wsparcia 
udzielonego ze środków Funduszu 

Niskoemisyjnego Transportu

Projekt rozporządzenia w sprawie 
oznakowania punktów ładowania 

pojazdów elektrycznych

Nowelizacja ustawy o biokomponentach i 
biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych 
ustaw (tworząca Fundusz Niskoemisyjnego 

Transportu)

Krajowe ramy polityki rozwoju 
infrastruktury paliw alternatywnych

Plan Rozwoju 
Elektromobilności w Polsce

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku

Ustawa o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych

Rozwój paliw 
alternatywnych 

Zmiana charakterystyki wytwarzania 
energii elektrycznej

Przegląd aktów prawnych



Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych5

Minimalna liczba punktów ładowania zainstalowanych do 31.12.2020 

1. Liczba pojazdów 
samochodowych 

przypadających na 1000 
mieszkańców

2. Liczba 
mieszkańców w 

gminie

3. Liczba 
zarejestrowanych 

pojazdów 
samochodowych

Minimalna 
liczba punktów 

ładowania

700

500

400

> 1 mln

> 300 tys.

> 150 tys.

> 100 tys.

> 600 tys.

> 200 tys.

> 95 tys.

> 60 tys.

1000

210

100

60400

Przykład Warszawa 2018

Liczba pojazdów/ 1000 mieszkańców:        715
Liczba mieszkańców: 1 769 529
Liczba zarejestrowanych pojazdów: 1 520 333

1000



Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Proces budowy ogólnodostępnej stacji ładowania
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Opracowanie przez JST raportu 
dotyczącego punktów ładowania na 
obszarze danej gminy 
zainstalowanych w 
ogólnodostępnych stacjach 
ładowania 

15.01.2020

15.03.2020

Sporządzenie przez JST planu 
budowy ogólnodostępnych 
stacji ładowania.

Draft raportu jest przesyłany do OSD 
celem uzgodnienia

OSD, biorąc pod uwagę obecnie istniejące 
oraz planowane moce przyłączeniowe 
weryfikuje i akceptuje plan

OSD opracowuje plan przyłączeń i przekazuje 
go odpowiednim władzom

Po wzajemnych uzgodnieniach plan zostaje 
wprowadzony do użytkowania, poprzez jego 
uchwalenie przez władze samorządowe.

31.12.2020

Termin dla JST na osiągnięcie 
minimalnej liczby punktów 
ładowania zainstalowanych w 
ogólnodostępnej stacji ładowania

Samorząd składa wniosek do Prezesa URE 
o wskazanie przedsiębiorstwa 
energetycznego, które będzie pełnić 
funkcję operatora OSŁ

Prezes URE wyznacza, w drodze decyzji 
administracyjnej, OSŁ – dominującą na 
danym terenie spółkę obrotu

OSD po roku przeprowadza postępowanie
w celu wyłonienia operatora OSŁ

Art.61 Art.62 Art.65



Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Proces budowy ogólnodostępnej stacji ładowania 
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Opracowanie przez JST raportu 
dotyczącego punktów ładowania na 
obszarze danej gminy 
zainstalowanych w 
ogólnodostępnych stacjach 
ładowania 

15.01.2020

15.03.2020

Sporządzenie przez JST planu 
budowy ogólnodostępnych 
stacji ładowania. 31.12.2020

Termin dla JST na osiągnięcie 
minimalnej liczby punktów 
ładowania zainstalowanych w 
ogólnodostępnej stacji ładowania

Art.61 Art.62 Art.65



Metodyka lokalizacji punktów ładowania
Główne założenia i cele
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Do głównych celów założeń metodycznych można zaliczyć:

 przyspieszenie procesu rozwoju elektromobilności poprzez wykorzystanie już
dostępnej infrastruktury OSD,

 empiryczna weryfikacja obiektywnych czynników lokalizacyjnych dla urządzeń
ładowania i metody wyboru ich lokalizacji,

 stworzenie ogólnych ram lokalizacji zgodnych ze specyfiką polskiego systemu
elektroenergetycznego i ich empiryczna weryfikacja,

 optymalizacja procesu inwestycyjnego po stronie OSD,
 wskazanie zasadniczych determinantów rozwoju systemów ładowania zgodnych

z przyjętą strategią OSD,
 dostosowanie do warunków stref czystego transportu w oparciu o ustawę

o elektromobilności i paliwach alternatywnych.



Metodyka lokalizacji punktów ładowania
Podstawy analizy
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Techniczne 
aspekty 

lokalizacji

Lokalni 
mieszkańcy

Zewnętrzni 
użytkownicy



Metodyka lokalizacji punktów ładowania
Centrum Usług Ponadlokalnych - Lublin
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Katalog CUP (Centrów Usług
Ponadlokalnych)

CUP to miejscach charakteryzujące
się „przyciąganiem” do danej
miejscowości osób z miejsc
o charakterze ponadlokalnym.
Stanowią one obiektywny cel
podróży.
Jednym z głównych założeń
metodyki lokalizacji jest
zaobserwowanie potencjalnie
różnej specyfiki korzystania
z publicznie dostępnych punktów
ładowania przez kierowców
zamieszkałych w obszarze miejskim
i tych, dla których stanowi on cel
wizyty. Z uwagi na to należy
wyodrębnić w przestrzeni miejskiej
kategorie obiektów lub instytucji,
które stanowią potencjalny cel
wizyt.



Metodyka lokalizacji punktów ładowania
Centrum Usług Ponadlokalnych
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C U P

GOSPODARKA

HANDEL

TURYSTYKA

LOGISTYKA

RELIGIA

ADMINISTRACJA 
I ŻYCIE SPOŁECZNE

ZDROWIE

EDUKACJA

KULTURA I 
ROZRYWKA



Metodyka lokalizacji punktów ładowania12

PARAMETRY TECHNICZNE:

1. Stacje z wolnym zasobem mocy 
powyżej 150 kW – kolor zielony 
(stacja dysponująca optymalną 
ilością mocy),

2. Stacje z wolnym zasobem mocy 
pomiędzy 75 kW a 150 kW –
kolor żółty (stacja dysponująca 
wystarczającym zasobem mocy),

3. Stacje z wolnym zasobem mocy 
poniżej 75 kW  – kolor czerwony 
(stacja niespełniająca kryteriów 
przyłączenia urządzeń 
ładowania).

Warunki wykluczające możliwość 
niezwłocznego przyłączenia:

a. niedostępność wolnych pól w stacji,

b. nieuregulowany stan prawny wokół 
stacji (czas przyłączenia),

c. inne przyczyny techniczne 
wykluczające możliwość instalacji 
ładowarki.

Stacje SN/nN PGE Dystrybucja - Lublin



Metodyka lokalizacji punktów ładowania13

Dla realizacji zadania badawczego niezbędne było dokonanie analizy stacji SN/nN spełniających
wymogi techniczne pod kątem ilości odbiorców korzystających z danej stacji. W wyniku analizy
powstał powyższy wykres.

Uzyskanie i przetworzone dane potwierdzają założenia badawcze w postaci konieczności
potraktowania 5% stacji z największą liczbą odbiorców, jako zasady lokalizacji PPW, gdyż są one
zgodne z rozkładem normalnym.

Przestrzenie Popytu Wewnętrznego (PPW)



Metodyka lokalizacji punktów ładowania14

Jeśli obok CUP i PPW znajdują się stacje SN/nN spełniające kryteria techniczne, to miejsca tuż obok
takich stacji należy uznać za dobrą lokalizację ładowarek.

Stacje SN/nN PGE Dystrybucja w Lublinie i CUP



Lokalizacje punktów ładowania Dzielnica Wesoła15



Metodyka lokalizacji punktów ładowania

Gromadzenie 
danych dot.  

zapotrzebowania 
na usługi 

ładowania

Przeprowadzenie 
analizy CUP

konsultacje 
społeczne

Przekazanie danych 
OSD

Analiza stacji 
SN/nN pod kątem 

wolnych mocy i 
liczby odbiorców

Przekazanie JST 
propozycji 

lokalizacji stacji 
wraz ze 

współrzędnymi GPS

Analiza propozycji 
OSD

typowanie 
lokalizacji

Analiza lokalizacji 
wskazanych przez 

JST pod kątem 
ekonomicznym i 

terminu realizacji

Ostateczna 
akceptacja 

lokalizacji OSŁ

Budowa 

OSŁ
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Jednostka samorządu terytorialnego (JST)

Operator sytemu dystrybucyjnego (OSD)

Ogólna procedura lokalizacji punktów ładowania



Metodyka lokalizacji punktów ładowania17

Optymalizacja procesu lokalizacyjnego

Spełnienie indywidualnych potrzeb użytkowników

Obiektywizacja planów lokalizacyjnych

Przyśpieszenie i usprawnienie procesu budowy

Korzyści dla samorządów ze współpracy z PGE Dystrybucja



Dziękujemy za uwagę
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Infrastruktura ładowania a rozwój rynku pojazdów elektrycznych

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych   |   pspa.com.pl
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Skumulowany procentowy wzrost liczby pojazdów i stacji ładowania m/m 
w Polsce w okresie 31/03/2019 – 29/02/2020

Skumulowany procentowy wzrost liczby pojazdów i stacji ładowania r/r 
na świecie w latach 2011-2018

Źródło: ICCT; Polish EV Outlook 2020
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Ogólnodostępne stacje ładowania 
pojazdów elektrycznych w Warszawie

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych   |   pspa.com.pl

Udział stacji
w mieście wojewódzkim

na tle całego
województwa

Udział stacji
w ogólnej liczbie
stacji w Polsce

realizacji obowiązku
Ustawy o elektromobilności
i paliwach alternatywnych 

(1000 pkt)

STACJE EV

3246143 1 769 529

POPULACJA

MIESZKAŃCY
NA 1 PUNKT

6832

PUNKTY
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LICZBA EV
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Źródło: Polish EV Outlook 2020



Stosunek EV do publicznych punktów ładowania w wybranych miastach
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Stosunek EV do publicznych punktów ładowania w polskich miastach
(powyżej 100 tys. mieszkańców) 
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Wskaźniki dla publicznych stacji ładowania i rejestracji EV w wybranych miastach
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REGION
METROPOLITALNY

PUBLICZNE
PUNKTY ŁADOWANIA

NA 1 MLN MIESZK.

UDZIAŁ
PUBLICZNYCH SZYBKICH
STACJI ŁADOWANIA DC

POJAZDY ELEKTRYCZNE
NA 1 PUBLICZNY

PUNKT ŁADOWANIA

UDZIAŁ BEV
W SPRZEDAŻY

POJAZDÓW W 2018 R.

UDZIAŁ PHEV
W SPRZEDAŻY

POJAZDÓW W 2018 R.

Londyn 405 15% 7,6 1% 2%

Paryż 307 8% 12 2% 1%

Oslo 3 000 10% 24 43% 18%

Sztokholm 717 10% 23 2% 11%

Madryt 60 16% 39 1% 1%

Amsterdam 2 750 2% 4,3 7% 1%

Los Angeles 390 13% 39 4% 3%

Pekin 1 920 33% 5,3 14% 0,3%

Warszawa 3 861 21% 12,5 0,6% 0,3%

Źródło: ICCT, PSPA, Eurostat



Jaka sieć ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Warszawie?

Rozwinięta sieć publiczna jako alternatywa dla braku infrastruktury przydomowej
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PUBLICZNE
PUNKTY ŁADOWANIA

NA 1 MLN MIESZK.
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Jaka sieć ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Warszawie?

Źródło: PSPA
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Jaka sieć ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Warszawie?
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Jaka sieć ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Warszawie?
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Dobór właściwych lokalizacji

Analiza danych dotyczących 
ładowania pojazdów 
elektrycznych przeprowadzona 
w Niderlandach dowiodła, że 
60% użytkowników w ciągu 
roku korzysta maksymalnie 
z 5 różnych publicznych 
punktów ładowania

Tereny mocno zurbanizowane 
w koncentracji budynków 
wielorodzinnych (np. Ursynów)

Węzły przesiadkowe, huby 
ładowania w ramach P+R, 
parkingi (np. stadion)

Nowe inwestycje (np. w ramach 
planów zagospodarowania, decyzji 
administracyjnych, pozwoleń etc.)

Mapowanie miejsc odpowiadającym 
lokalnym potrzebom w drodze 
analizy danych, dialogu i konsultacji 
publicznych

?
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Dziękujemy
za uwagę! www.pspa.com.pl

www.orpa.pl
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POLSKIE STOWARZYSZENIE PALIW ALTERNATYWNYCH

biuro@pspa.com.pl
+48 608 633 767

NIP 5252684377
REGON 365877690
KRS 0000643156

Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa



Konsultacje społeczne: 

14 kwietnia – 31 maja 2020 roku

KONSULTACJE SPOŁECZNE

konsultacje_infrastruktura@um.warszawa.pl



Swoje uwagi możecie zgłosić elektronicznie do 31 maja 2020

na konsultacje_infrastruktura@um.warszawa.pl 

Szczegółowe informacje: 

www.konsultacje.um.warszawa.pl



Transmisja zakończyła się. 

Jesteśmy dostępni do godz. 18.30. 

Czekamy na komentarze, odpowiemy na pytania.


