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M-C: KWIECIEŃ 2020 
1. 14.04. Dzień dobry, 

W moich okolicach widzę dwa planowane punkty. 
Pierwszy oznaczony jako "ul. Hubalczyków / ul. Jana 
Kazimierza" oraz drugi "ul. Jana Kazimierza 47". 
 
Na wstępie chciałbym zauważyć, że w obecnych 
czasach (kilka lat) na Jana Kazimierza nie ma miejsc 
parkingowych, samochody stoją wszędzie gdzie się 
da, a budowa szkoły oraz kolejnego budynku 
mieszkalnego przy ulicy Bodzanty/Karlińskiego 
zapewne zlikwiduje największy i najpopularniejszy 
dziki parking w tych okolicach. Samochodów będzie 
jeszcze więcej, miejsc parkingowych ubędzie. 
Budowa stacji ładowania w obrębie istniejących już 
miejsc parkingowych (Hubalczyków/Jana Kazimierza) 
skończy się po prostu zaanektowaniem ich na 
normalny parking i nikt tam nigdy nic nie naładuje, 
bo nie będzie jak podjechać. 
 
Alternatywne lokalizacje w okolicy to: przy ulicy Fort 
Wola znajduje się myjnia samochodowa i tam często 
da się zaparkować. Stacja Shell przy Wolskiej 195 lub 
okolice Hotelu Coliber (Wolska 191) mają największe 

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 

1. Teren stacji SHELL jest terenem m.st. Warszawy  
w dzierżawie operatora stacji, poza pasem drogowym.  
Nie jest on w dyspozycji m.st. Warszawy, dlatego nie ma 
możliwości lokalizacji stacji ładowania, która miałaby 
powstać w ramach Planu budowy. 
 
2. Okolice hotelu COLIBRA - teren m.st. Warszawy  
w dzierżawie operatora hotelu, poza pasem drogowym. 
Nie jest on w dyspozycji m.st. Warszawy, dlatego nie ma 
możliwości lokalizacji stacji ładowania, która miałaby 
powstać w ramach Planu budowy. 
 
3. ul. J. Kazimierza 68A - teren nie jest własnością  
m.st. Warszawy, obecny status terenu to „pozostałe”. 
Teren nie jest w dyspozycji m.st. Warszawy, a więc 
zgodnie z założeniami tworzenia Planu budowy, nie ma 
możliwości lokalizacji stacji ładowania, mającej powstać 
w ramach Planu budowy. 
 
4. ul. J. Kazimierza 74 - obecny status terenu 
"użytkowanie wieczyste". Teren ten nie jest w dyspozycji 
m.st. Warszawy, a więc nie ma możliwości lokalizacji 
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szanse bytu. Ewentualnie trochę dalej oddalone 
tereny Jana Kazimierza 74/68A - nadal blisko, nadal 
tłok... ale tam może dać się wygospodarować jakiś 
dedykowany teren. 
Co do drugiego sugerowanego punktu wątpliwości 
są te same - nie będzie miejsca (to jest praktycznie 
naprzeciwko Biedronki oraz kilku sklepów - "Ja tu 
tylko na chwilkę, zaraz odjeżdżam" - nawet teraz tam 
ludzie stają na jezdni i blokują ruch). Dodatkowo 
Jana Kazimierza miała być w najbliższych latach 
przebudowana - konsultowali Państwo lokalizację 
tych miejsce z ZDM-em i tam jakikolwiek sens robić 
miejsca do ładowania, żeby za 2-3 lata je 
zlikwidować jak już dojdzie do remontu? 
https://zdm.waw.pl/aktualnosci/zmiany-na-ul-jana-
kazimierza-zobacz-raport-z-konsultacji/   

stacji ładowania, która miałaby powstać w ramach Planu 
budowy.  
 

2. 14.04. Szanowni Państwo, 
W nawiązaniu do projektu "Planu budowy 
ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych na obszarze m.st Warszawy" jako 
mieszkaniec osiedla Zatrasie na Żoliborzu chciałbym 
zgłosić poniższą uwagę: 
Obsługę osiedla Zatrasie w planie zapewnia jedynie 
stacja zlokalizowana przy budynku Elbląska 67, 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 

1. Teren wzdłuż ul. Saperskiej przekazany jest  
w użytkowanie wieczyste, nie jest w dyspozycji  
m.st. Warszaw; brak możliwości lokalizacji stacji 
ładowania, która miałaby powstać w ramach Planu 
budowy. 
2. Stacja przy ul. Elbląska 37, zgodnie z sugestią, została 
usunięta z projektu Planu budowy.   
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pozostałe stacje w okolicy koncentrują się w rejonie 
Powązkowskiej i Jasnodworskiej przez co mieszkańcy 
Zatrasia mają utrudniony dostęp do infrastruktury. 
W związku z tym sugeruję przesunięcie stacji 
ładowania z Elbląskiej 37 na miejsca parkingowe przy 
budynku Saperska 1 od strony Przasnyskiej z 
dopuszczeniem parkowania dla dostawców do 
punktów usługowych w tym budynku poniżej 30 
minut. Pozwoli to zwiększyć dostępność miejsc do 
ładowania samochodów elektrycznych dla 
mieszkańców Zatrasia, rozładuje zgrupowanie 3 
stacji obok siebie w rejonie ulic 
Jasnodworska/Elbląska/Powązkowska oraz ułatwi 
dostawy do sklepów na Saperskiej 1. 
Alternatywną lokalizacją dla Elbląskiej 37 jest 
Przasnyska przy WIML-u lub uliczka parkingowa przy 
WIML-u, o ile pozostaje w gestii Miasta. Wtedy ta 
stacja zapewniałaby długie ładowanie dla 
samochodów z Zatrasia i krótsze ładowania dla 
pacjentów WIML. 
Z wyrazami szacunku,  

W jej miejsce zaproponowano lokalizację bazy ładowania 
(dwie stacje) przy ul. Przasnyska / ul. Krasińskiego przy 
WIML.  
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stacje ładowania. 
 

3.  14.04. Szanowni Państwo, 
Chciałbym zwrócić dwie uwagi odnośnie planu w 
ramach konsultacji: 

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 

1. Proponowana lokalizacja przy Lotnisku im. F. Chopina 
– okoliczne tereny nie znajdują się we władaniu  

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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1) proszę, aby rozważyli Państwo również 
domontowanie dodatkowych stacji ładowania w 
okolicach Lotniska Chopina, gdyż mogłyby one być 
wykorzystywane w przypadku np. odwożenia przez 
większe firmy przedstawicieli na lotnisko 
2) w przypadku rejonu Wawra stacje 
zaproponowane są tylko w obszarze stacji 
kolejowych LK7. Proponowałbym, aby dodali jeszcze 
Państwo lokalizację w okolicach Wału 
Miedzeszyńskiego oraz w okolicach Południowej 
Obwodnicy Warszawy (dzięki czemu osoby, które 
niestety nie korzystają z komunikacji miejskiej 
przynajmniej będą mogły podładować się przy 
głównych szlakach dzielnicy). 
Pozdrawiam,  

m.st. Warszawa; brak możliwości lokalizacji stacji 
ładowania, która miałaby być wybudowana w ramach 
Planu budowy. 
2. ul. Wał Miedzeszyński jest to ulica przelotowa,  
w okolicach której dominuje zabudowa rozproszona 
jednorodzinna. W związku z tym, zgodnie z założeniami 
tworzenia Planu budowy, nie jest to lokalizacja, w której 
planuje się budowę stacji.  
 

4.  14.04. Czy dla 30, 40 tysięcy pojazdów warto wydawać 
pieniądze na stacje ich ładowania? 
Zdecydowanie nie 
Wydajmy te pieniądze na służbę zdrowia, 
nauczycieli. 
Z poważaniem,  
 

Uwaga 
uwzględniona 
(odpowiedź 
udzielona 
mailowo) 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności  
i paliwach alternatywnych (dalej Ueipa) [Dz.U.2018.317  
ze zm.] przewiduje, że dla m.st. Warszawy minimalna 
liczba punktów ładowania zainstalowanych  
w ogólnodostępnych stacjach ładowania wynosi 1 000. 
Ueipa wskazuje również, że samorządy gminne nie mają 
obowiązku budować ogólnodostępnych stacji ładowania, 
o których mowa powyżej. W związku z tym  

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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m.st. Warszawa nie planuje ponosić wydatków z budżetu 
miasta na budowę stacji ładowania wskazanych w Planie 
budowy stacji. 
Zgodnie z Ueipa budującymi stacje na terenie gminy 
mogą być np. podmioty prywatne (inwestorzy 
dobrowolni) lub, w zależności od tempa budowy stacji, 
zobligowani do takiej budowy przez Ueipa są operatorzy 
systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, 
działający na terenie danej gminy, którzy ponosić będą 
pełne koszty związane z budową ogólnodostępnych stacji 
ładowania wskazanych w Planie budowy stacji. 

5. 14.04 Dzień dobry, 
Chciałbym dodać głos w dyskusji na temat Planu 
budowy ogólnodostępnych stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych na obszarze m.st Warszawy. 
Zastanawia mnie tak duże zagęszczenie punktów 
ładowania w Śródmieściu. Wygląda to tak, jakby 
dzielnica ta zamieszkiwana była przez największą 
ilość ludzi, na dodatek posiadaczy aut elektrycznych. 
  
W mojej opinii najwięcej stacji ładowania powinno 
być w miejscach zamieszkania ludzi oraz w takich, w 
których spędzają dużą część czasu, a ładowanie 
powinno odbywać się przede wszystkim w nocy. 

Uwaga 
uwzględniona 
(odpowiedź 
udzielona 
mailowo) 
 

Projekt Planu budowy stacji ładowania zakłada 
lokalizowanie stacji na gruntach miejskich, w pasach 
drogowych dróg publicznych, co zapewnia dostępność do 
nieruchomości bez potrzeby ubiegania się o prawo do 
terenu. Jednocześnie przy takich drogach wyznaczone są 
już miejsca parkingowe do wykorzystania na potrzeby 
stacji ładowania. Zabieg taki ewidentnie skróci proces 
budowy stacji i wyeliminuje koszty związane  
z pozyskaniem gruntów od podmiotów prywatnych. 
Przypominamy przy tym, że budującym stacje na 
podstawie Planu będą firmy energetyczne, tzn. 
operatorzy systemów eleektroenergetycznych 
dystrybucyjnych funkcjonujący w W-wie. 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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Owszem, można przyjąć, że w Śródmieściu pracuje 
najwięcej osób, ale takie zagęszczenie tych stacji w 
tej dzielnicy, to też zachęta do podróży własnym 
autem do pracy, a chyba nie o to chodzi w 
długofalowej strategii zrównoważonego transportu. 
Auto, nawet elektryczne, to ciągle auto 
indywidualne, które powoduje korki i przyczynia się 
do zanieczyszczenia powietrza (w przypadku aut 
elektrycznych poprzez emisję wtórną, powodowaną 
przez koła pojazdu). 
  
Skupiłbym się jednak na większej ilości stacji 
ładowania w popularnych warszawskich 
„sypialniach” – np. Mokotów, Bemowo, Białołęka i 
ogólnodostępnych parkingach, np. centrów 
handlowych, a nawet pojedynczych marketów. 
Lokalizacja niektórych punktów też budzi 
wątpliwości. Zastanawiają mnie np. aż dwie stacje 
ładowania pod bemowskim ratuszem, który jak 
wiem i tak cierpi z powodu niedoboru miejsc 
parkingowych dla aut, a jednocześnie brak takiej 
stacji ładowania pod pobliskim Tesco. Ponadto 
rozmieściłbym punkty ładowania w sposób bardziej 
równomierny, tak by nie generować większego 

Parkingi centrów handlowych czy też marketów, nawet 
jeśli znajdują się na gruntach miejskich, są to działki 
dzierżawione od Miasta. Dlatego też nie zakłada się 
budowy stacji w ramach projektu Planu w tych 
miejscach, jednakże nie widzimy przeszkód, aby markety, 
w tym IKEA, wspierały rozwój elektromobilności, także 
poprzez budowę stacji ładowania albo we własnym 
zakresie lub z udziałem innych podmiotów. 
Po konsultacjach społecznych projekt Planu będzie 
podlegał weryfikacji. W związku z tym, że mieszkańcy 
często zwracają uwagę na zbyt małą liczbę stacji  
w dzielnicach obrzeżnych, w obrębie dużych osiedli 
mieszkaniowych, w stosunku do Śródmieścia, będziemy 
starali się dostosować dotychczasowe założenia do opinii 
mieszkańców. Warto jednak zauważyć, że parkingi na 
osiedlach mieszkaniowych również często położone są na 
gruntach, które nie są własnością miasta, bądź są od 
Miasta dzierżawione lub przekazane np. spółdzielni 
mieszkaniowej przez Miasto w użytkowanie wieczyste. 
To zdecydowanie ogranicza możliwość lokalizowania 
stacji w tych obszarach. Dodatkowo należy pamiętać,  
że liczba miejsc parkingowych w wielu takich 
przypadkach jest ograniczona, a nie chcemy odebrać 
możliwości parkowania właścicielom samochodów  

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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ruchu na ulicach, jaki tworzyłyby auta dojeżdżające 
do dalekiej stacji ładowania. Dodatkowo w mojej 
opinii stacje ładowania powinny znajdować się na 
każdym parkingu P+R oraz na parkingach wszystkich 
dworców kolejowych. W przypadku pytań, pozostaję 
do dyspozycji. Dziękuję. 
Pozdrawiam,  

o napędach tradycyjnych. 
Jeśli chodzi o parkingi P+R - jednostką odpowiedzialną za 
ich budowę po stronie m.st. Warszawy jest Zarząd 
Transport Miejskiego, który przewiduje, że parkingi te 
sukcesywnie wyposażane będą w ogólnodostępne stacje 
ładowania. 

6. 14.04. Dzień dobry. Czy przewidziane są punkty ładowania 
w okolicach osiedla przy ul. Heroldów na 
Młocianach? 
Pozdrawiam,  

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 
(odpowiedź 
udzielona 
mailowo) 

Pas drogowy ulicy Heroldów ma różny charakter 
własności oraz brak jest tam stanowisk postojowych 
wyłącznie na gruncie m.st. Warszawy. W związku z tym 
nie ma możliwości lokalizacji stacji ładowania, która 
miałaby powstać w ramach Planu budowy. 

7.  15.04. Dzień dobry, 
 
W ramach trwających konsultacji społecznych 
chciałbym zgłosić następujące postulaty: 
1) Wzór stacji ładowania powinien zostać 
opracowany w porozumieniu z Wydziałem 
Kształtowania Przestrzeni Publicznej Biura 
Architektury i Planowania Przestrzennego. W celu 
zachowania spójności z innymi analogicznymi 
elementami już obecnymi w przestrzeni miejskiej 
sugeruję opracowanie wzoru graficznego możliwie 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 
(odpowiedź 
udzielona 
mailowo) 
 

1. Wydział Ochrony Krajobrazu Biura Architektury  
i Planowania Przestrzennego UM st. Warszawy 
opracował Wytyczne określające wygląd zewnętrzny 
stacji ładowania - kolorystykę, wymiary, dopuszczalna 
wielkość umieszczanych na ładowarce reklam oraz 
wyświetlacza. 
Wytyczne te przekazane zostały do operatorów 
systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD) 
w celu stosowania w procesie projektowania i budowy 
stacji ładowania. 
2. W ramach budowy infrastruktury ładowania na terenie 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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spójnego z licznikami rowerowymi oraz totemami "z 
syrenką". Zdjęcia w załączniku. 
2) Stacje powinny zapewniać również możliwość 
ładowania rowerów elektrycznych. Byłoby to spójne 
z istniejącymi planami utworzenia przez Miasto 
Warszawskiej Wypożyczalni Rowerów w ramach 
działania systemu Veturilo po 2020 roku. Będzie to 
wynajem długoterminowy rowerów nietypowych, w 
tym rowerów towarowych, z których część będzie 
elektryczna. 
W ramach promowania elektromobilności Warszawa 
nie powinna pomijać rowerów, nawet jeśli rządowy 
program przez ewidentne niedopatrzenie nie kładzie 
nacisku na tą kwestię. 
W szczególności możliwość ładowania rowerów 
powinna być zapewniona na parkingach typu P&R 
oraz publicznych parkingach podziemnych (metro 
Politechnika, plac Krasińskich oraz planowany pod 
placem Powstańców Warszawy). 
3) Zgłaszam następujące propozycje stacji 
ładowania, które nie został uwzględnione na 
udostępnionej mieszkańcom mapie 
(http://konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowani
a_pojazdow_elektrycznych): 

m.st. Warszawy przez OSD w oparciu o Plan budowy 
stacji, stacje będą wyposażone jedynie w opcję 
ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych.  
Rozwiązania alternatywne mające charakter publiczny, 
skierowane do użytkowników m.in. rowerów 
elektrycznych, musiałyby być finansowane albo  
z budżetu Miasta, albo podmiotu zainteresowanego 
prowadzeniem tego rodzaju działalności gospodarczej. 
Obecnie do Miasta nie wpłynęły stosowne propozycje 
współpracy. Samodzielne rozwijanie przez Miasto takiej 
infrastruktury nie było również brane pod uwagę, m.in.  
z uwagi na nieuzasadniony koszt do poniesienia  
w obecnej fazie zapotrzebowania na ten rodzaj usługi 
miejskiej. Natomiast w przypadku rozwoju wypożyczalni 
roweru miejskiego Veturilo o wariant roweru 
elektrycznego, ładowarki takie będą miały okazję 
zafunkcjonować w przestrzeni publicznej. 
 
Na chwilę obecną jest możliwość doładowania roweru 
elektrycznego na parkingu P+R Metro Młociny III. 
Dodatkowo, na budowanym obecnie parkingu P+R Żerań 
PKP również będzie uruchomiony taki punkt. 
Zarząd Transportu Miejskiego zbiera doświadczenia oraz 
informacje na temat celowości udostępnienia tego 
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parking podziemny ZDM pod ul. Waryńskiego 
parking podziemny ZDM pod placem Krasińskich 
Pozdrawiam,  

rodzaju usługi na parkingach przeznaczonych przede 
wszystkim dla samochodów osobowych. 

8.  15.04. Szanowni Państwo, 
W ramach prowadzonych konsultacji wnioskuję o 
ustawienie stacji do ładowania w okolicach 
skrzyżowania ulicy Marymonckiej i Al. Słowiańskiej. 
Pozdrawiam,  

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 

Lokalizacja nadmiarowa biorąc pod uwagę mogące 
pojawić się w okolicy potrzeby, z uwagi na zabudowę 
mającą charakter rozdrobniony. 

9.  15.04. Witam. 
Dotyczy: Miejsce ładowania pojazdu elektrycznego 
będące jednocześnie miejscem dla 
niepełnosprawnych 
 
Czy jeśli jestem osobą niepełnosprawną ale mam 
samochód zwykły, nieelektryczny to mogę stanąć na 
miejscu przeznaczonym do ładowania pojazdów 
osób niepełnosprawnych? 
Czy jeśli jestem osobą w pełni sprawną i mam 
samochód elektryczny a drugie stanowisko do 
ładowania jest zajęte to mogę stanąć na stanowisku 
do ładowania pojazdów elektrycznych dla osób 
niepełnosprawnych i podłączyć się do ładowarki? 
Jeśli na oba powyższe pytania odpowiedź jest "nie" 
to takie stanowisko będzie przez większość czasu 

Uwaga 
uwzględniona 
(odpowiedź 
udzielona 
mailowo) 

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
nakazuje, aby zapewnić dostęp do stacji dla osób  
z niepełnosprawnościami. Wstępnie w projekcie Planu 
zaproponowaliśmy, aby jedno z miejsc miało wymiary 
odpowiadające miejscu dla osób  
z niepełnosprawnościami. Jednakże obecne przepisy nie 
przewidują wyłączenia jednego z miejsc i przeznaczenia 
wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami. Dlatego 
obydwa miejsca będą dostępne dla wszystkich 
korzystających z usługi ładowania. Kwestia oznakowania 
zostanie ostatecznie uzgodniona w trakcie zatwierdzania 
projektu stałej organizacji ruchu. 
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stało puste. 
Nie dość, że ilość samochodów elektrycznych póki co 
jest niewielka to ile wśród nich jest pojazdów 
elektrycznych dostosowanych do obsługi przez 
osoby niepełnosprawne? 
Przy najmniejszym układzie dwóch stanowisk (jedna 
ładowarka z dwoma punktami ładowania) 
praktycznie wykorzystane będzie tylko jedno 
stanowisko. 
Pozdrawiam,  

10. 15.04. Dzień dobry, 
Nazywam się xxxxxxxxx i jestem redaktorem 
naczelnym portalu xxxxxxx 
Tematyką elektromobilności zajmuję się od ponad 4 
lat. Samochodami elektrycznymi przejechałem już 
dziesiątki tysięcy kilometrów, a na co dzień jestem 
użytkownikiem Tesli. Przez ostatnie lata podróżując 
po świecie zwracam szczególną uwagę na 
infrastrukturę do ładowania samochodów 
elektrycznych, ponieważ to ona w bardzo dużym 
stopniu determinuje rozwój elektromobilności. 
Na podstawie moich doświadczeń, wzorując się na 
Europe Zachodniej (np. Niemcy, Holandia) oraz 
Skandynawii (Norwegia) chciałbym powiedzieć, że 

Uwaga 
uwzględniona 
(odpowiedź 
udzielona 
mailowo) 

Stacje należy lokalizować na terenach osiedli domów 
wielorodzinnych, szczególnie w obszarach starszego 
budownictwa, gdzie mieszkańcy nie dysponują garażem, 
w którym zainstalowana może być stacja ładowania do 
ich użytku. Należy jednak zauważyć, że tworzenie planu 
budowy stacji ładowania oparte było na kilku 
założeniach. Jedno z nich to lokalizowanie stacji na 
terenach miejskich. Oznacza to, że stacje zostały 
zlokalizowane najczęściej w pasie drogi publicznej, na 
działce, której właścicielem jest miasto i na której 
wyznaczone są już miejsca parkingowe. Jeśli chodzi o 
tereny osiedli to wiele dróg wewnętrznych czy też 
parkingów na ich obszarach znajduje się na terenach 
dzierżawionych przez spółdzielnie. 
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liczba punktów ładowania ma ogromne znaczenie 
(im więcej tym lepiej). To oczywiste, ale oprócz tego 
lokalizacja tych punktów również posiada bardzo 
dużą wagę. 
Przechodząc do sedna, o ile w centrum miasta dużo 
osób podróżuje, jest wiele miejsc pracy, to analizując 
mapę projektu stacji ładowania w Warszawie 
zdecydowanie za mało stacji zlokalizowanych jest na 
osiedlach. 
Głównie chodzi o osiedla z  tzw. wielkiej płyty. 
Dlaczego? Dlatego, że najczęściej ładujemy pojazdy 
elektryczne w nocy (w miejscu zamieszkania) lub w 
pracy. 
Dlaczego ładowanie pojazdów elektrycznych jest 
korzystniejsze w nocy, a nie w pracy? Tłumaczę 
poniżej: 
Jako, że pracuję również w branży energetycznej, 
mogę powiedzieć, że najlepszą opcją dla systemu 
elektroenergetycznego jest ładowanie w nocy. 
Pozwala to bezpiecznie ładować samochód w tzw. 
dolinie nocnej, czyli w momencie, gdy system 
elektroenergetyczny nie jest obciążony. Niestety 
ładując samochód w pracy/w centrum miasta, 
ładujemy go w dzień, gdy pracują wszystkie zakłady 

Odnosząc się natomiast do kosztów - stacje, które 
znajdują się w planie, zgodnie z Ueipa, zbuduje operator 
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, czyli w 
przypadku Warszawy inwestorem większości stacji 
będzie innogy Stoen Operator. Miasto nie partycypuje w 
kosztach budowy tych stacji. Jednakże należy zauważyć, 
że spółdzielnie mieszkaniowe również mogą inwestować 
w infrastrukturę do ładowania samochodów 
elektrycznych na swoich osiedlach. 
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w Polsce, czyli ładujemy w tzw. peak'u. To również 
wpływa na wyższą cenę energii. Dlatego taryfy 
energii elektrycznej skonstruowane są w ten sposób, 
że są kilkukrotnie tańsze w taryfie nocnej. 
Skoro już wiemy, że ładowanie jest najkorzystniejsze 
w nocy (zarówno dla systemu, jak i pod względem 
kosztowym), a wtedy jesteśmy w swoich 
mieszkaniach na osiedlach, to jeszcze wyjaśnię, 
dlaczego wspomniałem o tzw. wielkiej płycie. Chodzi 
głównie o to, że w Warszawie posiadamy bardzo 
dużo "starego budownictwa", gdzie na osiedlach nie 
ma podziemnych 
garaży, a mieszkańcy parkują swoje pojazdy na 
parkingach w okolicy bloku. Jeśli chcemy zachęcić 
mieszkańców do kupowania samochodów 
elektrycznych, muszą mieć oni gdzie ładować swoje 
pojazdy. Mieszkańcy tychże bloków nie mają gdzie 
się ładować i to tam właśnie trzeba udostępnić 
najwięcej punktów ładowania. 
Mieszkańcy nowszych osiedli zazwyczaj mają garaże 
podziemne z możliwością podłączenia się do 
gniazdka 230V. Niebawem wejdzie w życie również 
rozporządzenie, które mówi o tym, że miejsca 
postojowe w nowych blokach będą musiały być 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania


Załącznik nr 1 do raportu z konsultacji społecznych dot. stacji ładowania pojazdów elektrycznych 
Zestawienie uwag i sposobu ich rozstrzygnięcia w ramach konsultacji z mieszkańcami projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych na obszarze m.st. Warszawy 
 
Więcej informacji znajdziesz na: www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania 
 
Termin konsultacji: 14.04. – 31.05.2020 roku 
 

13 
 

Lp. Data 
zgłoszenia 

uwagi 

 
Treść uwagi 

 
Rozstrzygnięcie  

 
Wyjaśnienie 

1 2 3 4 5 

dostosowane do możliwości podłączenia 
samochodów elektrycznych, dlatego właśnie "nowe 
budownictwo" w tej 
sytuacji radzi sobie znacznie lepiej od "starego". 
Co więcej, sam mieszkam na takim starszym osiedlu, 
gdzie mile widziany byłby punkt ładowania. Prezes 
mojej spółdzielni mieszkaniowej wyraził chęć na 
postawienie punktu i to bardzo dobrze wpisuje się w 
plan rozwoju infrastruktury do ładowania. Ile więcej 
spółdzielni byłoby chętnych do postawienia punktów 
ładowania? Uważam, że znacznie więcej, a dzięki 
partycypacji podmiotów trzecich koszty instalacji 
maleją. 
Na pewno do konsultacji publicznych potrzebni są 
eksperci, dlatego chciałbym zaoferować bezpłatną 
pomoc dla dobra rozwoju infrastruktury do 
ładowania w naszym mieście. Jeśli będą jakieś 
spotkania czy debaty, bardzo chętnie wezmę w nich 
udział. 
W razie jakichkolwiek pytań, pozostaję do 
dyspozycji. 
Z poważaniem,  
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11. 15.04. Szanowni Panstwo 
w imieniu wspolnoty mieszkaniowej Hoza 29/31 w 
Warszawie - 108 lokali mieszkalnych i 6 uzytkowych 
prosze o rozwazenie lokalizacji stacji ladowania przy 
ul Skorupki - ze wzgledu na znaczna ilosc pojazdow 
przyjezdzajacych do znajdujacuch sie tu biur oraz 
szkoly. 
prosze o poinformowanie mnie o sposobie 
konsultacji w dniu 20 maja z wykorzystaniem laczy 
teleinformatycznych 
Pozdrawiam,  

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona  
(odpowiedź 
udzielona 
mailowo) 

Lokalizacja stacji ładowania przy ul. Skorupki, z uwagi na 
bliską lokalizację bazy ładowania przy pl. Konstytucji oraz 
dużym zagęszczeniem proponowanych stacji ładowania 
w Śródmieściu, jest nadmiarowa.   
Informację o wideokonferencji, zgodnie z prośbą, 
przekazano drogą mailową. 
 
 

12. 15.04. Szanowni Państwo, 
1. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że na Wysokim 
Usynowie mieszka wielokrotnie więcej ludzi niż na 
Zielonym Ursynowie, więc taka też powinna byc 
proporcja stacji ładowania między tymi dwiema 
częściami Ursynowa. 
2. Budowę Ursynowa Wysokiego rozpoczęto od 
północnej strony, tj. od strony Doliny Służewieckiej. 
Przez kilkadziesiąt lat budowania dzielnicy rosły ceny 
terenów pod budowę, więc spółdzielnie 
mieszkaniowe i deweloperzy zaczęli stawiać bloki 
mieszkalne coraz gęsciej. Efekt - im dalej na południe 
tym gęstsza zabudowa, a najgęściej jest na Kabatach, 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 

Do zaproponowanych lokalizacji budowy stacji 
ładowania, po przeanalizowaniu dostępności terenu, 
odniesiono się jak poniżej: 
1.  lokalizacja Stacja Techniczno - Postojowa Metra na 
Kabatach - parking przy Stacji nie jest ogólnodostępny.  
W związku z tym brak możliwości lokalizacji stacji 
ładowania, która miałaby powstać w ramach Planu 
budowy. 
2. ul. Wilczy Dół vis a vis SP 16 – zaproponowano nową 
stację ładowania w projekcie Planu budowy stacji. 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
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tj. na południowym krańcu Ursynowa, gdzie sąsiedzi 
zaglądają sobie do okien.  
3. Ruch budowlany na Ursynowie jest nadal 
intensywny. Dotyczy to oczywiście tylko 
południowych krańców Wysokiego Ursynowa, gdyż 
tylko tam pozostaly wolne tereny inwestycyjne. 
Tereny Tesco już kupił deweloper Echo Investment, 
który zaraz zburzy 30-letni blaszak Tesco i zbuduje 
tam bloki mieszkalne. Za Tesco już teraz budują się 
kolejne bloki i szkoła podstawowa, a są tam jest 
wolne tereny budowlane pod kolejne bloki. Nowe 
bloki powstają koło Lidla przy ul. Stryjeńskich i wciąż 
są jeszcze tam wolne tereny budowlane pod 
następne bloki.  
4. Na Kabatach mieszkają najbogatsi mieszkańcy 
Ursynowa i jedni z najbogatszych mieszkanców 
Warszawy. Dlaczego? Tu są  najdroższe mieszkania i 
były one kupowane za wlasne pieniądze 
mieszkanców. Nie ma tu domów komunalnych, a 
więc nie ma osób nie posiadających majątku. 
Ponieważ samochody elektryczne są znacznie 
droższe od samochodów spalinowych, np. Tesla 
kosztuje ok. 300 tys. zł, to będą je kupować 
najbogatsi. Z tego - ekonomicznego - punktu 

elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stację ładowania. 
 
3. ul. Kabacka / ul. Relaksowa - brak istniejących miejsc 
parkingowych do wykorzystania dla stacji ładowania.  
W związku z tym brak możliwości lokalizacji stacji 
ładowania, która miałaby powstać w ramach Planu 
budowy. 
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widzenia uzasadnione jest zatem usytuowanie 
większej ilości stacji ładowania na Kabatach, a nie 
np. przy ul. Klobuckiej, gdzie sa całe osiedla bloków 
komunalnych.    
5. Ogromna rzeka samochodów wlewa się z 
Wilanowa przez ul. Rosnowskiego na Kabaty. 
Wjezdzają tu auta z Wilanowa, Konstancina, 
Piaseczna, Warki, Góry Kalwarii, kierują się ul. 
Wawozową i potem al. KEN w kierunku ul. 
Puławskiej lub do Doliny Służewieckiej. Jedynym 
sposobem, aby mieszkańcom Kabat umożliwić 
ładowanie pojazdów elektrycznych jest umieszczenie 
stacji ładowania na poludnie od tej rzeki aut. 
6. Kabaty znajdują się w otulinie ponad 900-
hektarowego rezerwatu przyrody Las Kabacki im. 
Stefana Starzynskiego, więc ze względów 
ekologicznych właśnie tu szczególny nacisk trzeba 
położyć na eliminację z tego terenu samochodów 
wydzielajacych spaliny.   
Uwzględniając powyższe uwarunkowania 
budowlane, demograficzne, drogowe, ekonomiczn i 
ekologiczne proponuję dodać punkty ładowania na 
Kabatach na południe od ul. Wawozowej. 
Warszawskie Metro jest bodajże największym 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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zakładem pracy na Ursynowie, a przy Stacji 
Techniczno - Postojowej Metra na Kabatach jest 
bodajże największy parking na Ursynowie. To 
właśnie tu powinna powstać największa, 
wielostanowiskowa stacja ładowania samochodów 
elektrycznych. 
Kolejna stacja powinna powstać na dużym parkingu 
przy ul. Wilczy Dół, vis a vis budynku "B" szkoły 
podstawowej SP16.  
Kolejna stacja powinna powstać na dużym parkingu 
przy ul. Kabackiej w pobliżu ul. Relaksowej. 
Mam nadzieję, że moje propozycje zostaną 
dogłębnie przeanalizowane i uwzględnione w 
ostatecznej wersji rozmieszczenia punktów 
ładowania na Ursynowie. 
Z poważaniem,  

13. 15.04. W związku z konsultacjami dotyczącymi planu 
budowy ogólnodostępnych stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych proponuję lokalizację stacji 
na ulicy Rembrandta w pobliżu skrzyżowania z ulicą 
Miedza. 
Ulica Rembrandta została zbudowana wraz z 
głębokimi zatokami przedzielonymi zieleńcem co 
powoduje, że jest dobry miejscem do lokalizacji 

Uwaga 
uwzględniona 

ul. Rembrandta 4 / (ul. Miedza) - zaproponowano nową 
stację ładowania do uwzględnienia w projekcie Planu 
budowy stacji. 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
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stacji pod względem technicznym. Ponadto przy ulicy 
Rembrandta trwa aktualnie budowa Szkoły 
Podstawowej nr 398, a w rejonie przedmiotowego 
skrzyżowania wydane zostało już pozwolenie na 
budowę pawilonów handlowych. Oznacza to, że przy 
tym skrzyżowaniu zlokalizowane są zarówno miejsca 
mieszkalne jak i usługowe co pozwoli na 
maksymalne wykorzystanie ładowarek. 
Z poważaniem 

do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stację ładowania. 
 
 
 
 

14. 15.04. Dzień Dobry, 
W związku z konsultacjami dotyczącymi planu 
budowy ogólnodostępnych stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych proponuję lokalizację stacji 
na ulicy Rembrandta w pobliżu skrzyżowania z ulicą 
Miedza lub na skrzyżowaniu ulicy Rembrandta z Jana 
Vermeera 
Ulica Rembrandta została zbudowana wraz z 
głębokimi zatokami przedzielonymi zieleńcem co 
powoduje, że jest dobry miejscem do lokalizacji 
stacji pod względem technicznym. Ponadto przy ulicy 
Rembrandta trwa aktualnie budowa Szkoły 
Podstawowej nr 398, a w rejonie przedmiotowego 
skrzyżowania wydane zostało już pozwolenie na 
budowę pawilonów handlowych. Oznacza to, że przy 

Uwaga 
uwzględniona 

ul. Rembrandta 4 / (ul. Miedza) - zaproponowano nową 
stację ładowania do uwzględnienia w projekcie Planu 
budowy stacji. 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stację ładowania. 
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tym skrzyżowaniu zlokalizowane są zarówno miejsca 
mieszkalne jak i usługowe co pozwoli na 
maksymalne wykorzystanie ładowarek. 
Rozmieszczenie ładowarek w tym mijescu jest 
bardziej przyszłościowe. 
Na poniżej mapie:  
http://urzad.targowek.waw.pl/page/index.php?str=
42&id=5745  brakuje takich ulicy jak Jana Vermeera, 
Miedza, Płosa gdzie powstały duże osiedla, 
budowana jest szkoła oraz planowane są pawilony 
handlowe i osiedle z mieszkaniami  w programie 
Mieszkanie+ 
Pozdrawiam,  

15. 16.04. Witam, 
w ramach konsultacji przekazuje swoje uwagi: 
1) stacje ładowania nie powinny powstawać kosztem 
miejsc parkingowych przy ulicach 
2) powinno się je umieszczać na parkingach takich 
jak np. Parkingi przy szkołach, żłobkach, park and 
ride, orlikach, basenach 
3) inna opcja umieszczenia stacji to ucywilizowanie 
rozjeżdżonych trawnikow lub wykorzystanie 
przestrzeni w planie zagospodarowania 
przeznaczonego na miejsca parkingowe, a do tej 

Uwaga 
uwzględniona 
(odpowiedź 
udzielona 
mailowo) 

Założeniem projektu Planu budowy stacji ładowania było 

lokalizowanie ich na gruntach miejskich, w pasach 

drogowych dróg publicznych, na istniejących parkingach, 

żeby nie generować kosztów budowy infrastruktury 

parkingowej, które obciążyłyby budżet m.st. Warszawy. 

Tam, gdzie tylko to możliwe, umiejscawiano stacje  

w pobliżu budynków użyteczności publicznej,  

tj. przedszkola, szkoły, ośrodki zdrowia, sportu i rekreacji, 

także wykorzystując w miarę możliwości parkingi tych 

placówek. 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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pory niezbudowanego. 
dzieki temu optymalizuje się wykorzystanie miejsca i 
daje szanse wszystkim aby korzystać zarówno z 
miejsc przy ulicach (których bardzo brakuje i nie 
powinno się ich likwidować) oraz ze stacji ładowania, 
które mogłyby uzupełnić braki infrastruktury lub dać 
możliwość lepszego wykorzystania istniejacych 
parkingow (np. Parkingi szkolne po godzinach pracy, 
ktore mogłyby znaleźć wykorzystanie jako miejsca 
ładowania również w weekendy lub poza godzinami 
szczytu). 
przyklad: zamiast stacji na Kowalczyka powinno się ja 
przenieść na parking przy orliku na krzyzowki albo 
wykorzystać miejsce na budowanym właśnie 
przedłużeniu ulicy krzyzowki, które ma przewidziane 
w planie zagospodarowania miejsca parkingowe 
(deweloper ich nie zbudował pomimo tego). 
pozdrawiam,  

 

Po analizie zaproponowanej lokalizacji do projektu Planu 

budowy dodano bazę ładowania (dwie stacje)  

w lokalizacji ul. Krzyżówki - ORLIK. 

Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stacje ładowania. 
 

 

 

16. 16.04. Proponuje poddac pod rozwage punkt ladowania 
przy Nugat 9. 
Przed sklepem Carrefour znajduje sie poczworne 
miejsce postojowe przeksztalcone w podwojne 
miejsce dla osob z niepelnosprawnosciami (przy tzw. 
rondku). 

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 

Proponowana lokalizacja przy ul. Nugat 9 nie jest 
możliwa do uwzględnienia w Planie budowy, ponieważ 
nieruchomość podzielona jest na kilka działek co 
uniemożliwia lokalizację stacji i stanowisk postojowych. 
 
 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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Klopot w tym, ze nikt z tych miejsc nie korzysta. 
Proponuje przeksztalcenie 1 miejsca dla osob z 
niepelnosprawnosciami na podwojne miejsce do 
ladowania samochodow elektrycznych. 
"Utracone" miejsce dla osob z 
niepelnosprawnosciami mozna przeniesc blizej 
wejscia do budynku (przy pasach), co dodatkowo 
ulatwi dostep do budynku dla osob rzeczywiscie 
korzystajacych z takiego miejsca. 
Lokalizacja punktu jest bardzo dogodna - budynek 
znajduje sie na skrzyzowaniu Gandhi/Nugat/Rosola i 
zapewni sporą dostepnosc dla mieszkancow okolicy. 
Pozdrawiam,  

 

17.  16.04. Dzień dobry, 
Bardzo się cieszę, że ktoś w końcu zainteresował się 
losem szczęśliwych, czy też nie?, posiadaczy aut 
elektrycznych. 
Ja też zakupiłem taki chiński pojazd zabawkę Romet 
6e i mam problem z jego ładowaniem w pobliżu 
miejsca zamieszkania. 
Bo mieszkam w bloku przy ul. Graniczna 4 i najbliższa 
stacja mieści się na pl. Bankowym. 
Ale co z tego, jeżeli jest ona non stop zajęta i 
najgorsze nie posiada zwykłych gniazdek Schuko 1 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona  
(odpowiedź 
udzielona 
mailowo) 

Założeniem projektu Planu budowy stacji ładowania, 
wynikającym z Ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych, jest powstanie w W-wie stacji  
z punktami ładowania zapewniającymi ładowanie 
pojazdu elektrycznego lub pojazdu hybrydowego,  
a zatem z mocą ładowania co najmniej 3,7 kW  
i w standardach ładowania przewidzianych dla pojazdów 
samochodowych. W przypadku projektu Planu 
przygotowanego przez m.st. Warszawę założono dwa 
punkty ładowania o mocy 22 kW (AC) każdy na 
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faz. 230V, a akurat takie jest mi potrzebne :) 
Z tego co mi wiadomo, to można by je instalować w 
prosty sposób przy prawie każdej latarni ulicznej. 
Gorzej byłoby z płatnością za energię, bo to już 
wymaga pewnej inwestycji. 
Chyba, że ładowanie byłoby nadal bezpłatne, jak ma 
to miejsce w galeriach, czy na stacjach P+R. 
Próbowałem uzyskać zgodę na ładowanie z własnego 
mieszkania przez przedłużacz wypuszczony przez 
okno, ale zarząd spółdzielni nie wyraził zgody na 
takie prowizoryczne rozwiązanie! 
Patrzyłem na mapkę i proponowane lokalizacje w 
pobliże stacji metra Swiętokrzyska i może być ta 
lokalizacja, bo rozumiem, że na terenie naszego 
parkingu osiedlowego to nie ma szans? 
Tylko co jest dla mnie i dla innych biedniejszych 
posiadaczy elektryków ważne to obecność zwykłych 
gniazd jednofazowych 230VAC. 
Albo możliwość uzyskania przejściówek z 3f/1f, a to 
chyba nie takie proste? bo chyba komunikacja 
logiczna jest też wymagana? 
To tyle na razie moich uwag i zadzwonię do Was 
tego 28.04 jak da radę się dodzwonić? 
pozdrawiam,  

pojedynczą stację. Zatem nie będą to urządzenia, które 
zapewniać będą możliwość ładowania pojazdów,  
o których Pan pisze. 
Nawiązując zaś do propozycji instalowania "gniazd" do 
ładowania w słupach oświetlenia ulicznego informujemy, 
że energia elektryczna w sieci zasilającej oświetlenie nie 
jest całodobowo dostarczana do systemu, moc 
zainstalowana do funkcjonowania pojedynczej latarni 
byłaby niewystarczająca do naładowania pojazdu,  
w wielu miejscach brak byłoby możliwości wyznaczenia 
stanowisk postojowych na czas ładowania pojazdu. Te 
okoliczności ograniczają m.st. Warszawę w podjęciu 
decyzji o budowie tego typu ładowarek, a koszty 
związane z dostosowaniem systemu oświetlenia ulic do 
tego typu potrzeb byłyby nieuzasadnione ekonomicznie  
i społecznie. Również podmioty komercyjne nie 
występują do m.st. Warszawy z propozycją realizacji 
takich rozwiązań. 
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18. 16.04. Witam ,  
Piszę w odpowiedzi na Państwa konsultacje ws 
budowy ogólnodostępnych punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych. 
Może udałoby się zmieścić jedną stacje na 'Skwerze 
Sierpnia 1944 (róg Wolskiej i Płockiej)? Z pewnościa 
przyczyniłby się do rozwoju elektromobilności dla 
osób z pobliskich bloków. 
Z poważaniem,  

Uwaga 
uwzględniona 

Ul. Płocka 18/20 - lokalizację uwzględniono w projekcie 
Planu budowy stacji. 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stacje ładowania. 
 

19.  16.04. Szanowni Państwo, 
Chciałbym się podpytać, czy Warszawa poniesie 
jakiekolwiek koszty uruchomienka systemu, czy też 
to operatorzy sieci go poniosą? 
 
Pozdrawiam,  
 

Uwaga 
uwzględniona 
(odpowiedź 
udzielona 
mailowo) 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności  
i paliwach alternatywnych (dalej Ueipa) [Dz.U.2018.317 
ze zm.] przewiduje, że samorządy gminne nie mają 
obowiązku budować ogólnodostępnych stacji ładowania. 
W związku z tym m.st. Warszawa nie planuje ponosić 
wydatków z budżetu miasta na budowę stacji ładowania 
wskazanych w Planie budowy stacji. 
Zgodnie z Ueipa budującymi stacje na terenie gminy 
mogą być np. podmioty prywatne (inwestorzy 
dobrowolni) lub, w zależności od tempa budowy stacji, 
zobligowani do takiej budowy przez Ueipa są operatorzy 
systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, 
działający na terenie danej gminy, którzy ponosić będą 
pełne koszty związane z budową ogólnodostępnych stacji 
ładowania wskazanych w Planie budowy stacji. 
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20. 16.04. Witam . 
Dlaczego nieprzewidziano ładowarki w punkcie 
Modlińska róg Mehoffera Są tam dwa duże sklepy 
Kaufland i biedronka jest mała centrum handlowe w 
którym mieści się sklep zoologiczny oraz Rossmann 
czy nie można by ująć tej lokalizacji w planach ? Przy 
Urzędzie Gminy jakiego typu planują Państwo 
zamontować ładowarkę ?Czy można liczyć na to że 
będzie to tak zwana szybka tak jak jest to przy 
urzędzie Praga Północ 
 
 

Uwaga 
uwzględniona 
(odpowiedź 
udzielona 
mailowo) 

Odnosząc się do propozycji lokalizacji stacji ładowania 

przy centrum handlowym na rogu ul. Modlińskiej  

i Mehoffera - parkingi przy tych sklepach są położone na 

terenach dzierżawionych przez właścicieli sklepów.  

W związku z tym stacje ładowania w tych lokalizacjach 

mogłyby być przedmiotem inwestycji podmiotów 

dzierżawiących ten grunt.  

Analizując okoliczne tereny, uznano, że ładowarka może 

zostać zaproponowana na parkingu znajdującym się na 

wysokości Modlińskiej 226 i 228. Lokalizacja ta została 

dodana do projektu Planu budowy. 

Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stacje ładowania. 
 

Ładowarki, które budowane będą w ramach Planu 

budowy stacji ładowania przez operatorów systemów 

dystrybucyjnych elektroenergetycznych [OSD] 

charakteryzować będą się mocą przynajmniej 2x22 kW. 
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Plan, w obecnym kształcie, nie przewiduje budowy 

ładowarek szybkich, o większych mocach ładowania, 

jednakże propozycja ta podlegać będzie ustaleniom  

z OSD. 

21 16.04. "W związku z konsultacjami dotyczącymi planu 
budowy ogólnodostępnych stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych proponuję lokalizację stacji 
na ulicy Rembrandta w pobliżu skrzyżowania z ulicą 
Miedza. 
Ulica Rembrandta została zbudowana wraz z 
głębokimi zatokami przedzielonymi zieleńcem co 
powoduje, że jest dobry miejscem do lokalizacji 
stacji pod względem technicznym. Ponadto przy ulicy 
Rembrandta trwa aktualnie budowa Szkoły 
Podstawowej nr 398, a w rejonie przedmiotowego 
skrzyżowania wydane zostało już pozwolenie na 
budowę pawilonów handlowych. Oznacza to, że przy 
tym skrzyżowaniu zlokalizowane są zarówno miejsca 
mieszkalne jak i usługowe co pozwoli na 
maksymalne wykorzystanie ładowarek 
Z poważaniem  

Uwaga 
uwzględniona 

ul. Rembrandta 4 / (ul. Miedza) - zaproponowano nową 
stację ładowania do uwzględnienia w projekcie Planu 
budowy stacji. 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stacje ładowania. 
 
 

22. 17.04. Zdecydowanie to jest dobry pomysł, żeby znalazła się 
stacja na odcinku Plac Wilsona Wisłostrada. Jestem 

Uwaga 
uwzględniona 

Zgodnie z sugestią zlikwidowano stację ładowania przy 
ul. Krasińskiego 2/4/6.  
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całkowicie za.  Proponowałbym zrobić ją jednak po 
drugiej stronie ulicy. Zrobienie stacji oznacza 
redukcję stałych miejsc parkingowych. Dlatego też 
proponuję by zamiast stacji ustawionej przed 
ogromnym domem mieszkalnym gdzie jest deficyt 
miejsc parkingowych, proponowałbym stacje 
umieścić na którymś z miejsce parkingowych wzdłuż 
Parku Żeromskiego lub tzw wewnętrznej Ulicy 
Krasińskiego. Też jest bardzo dobrym punktem pl. 
Inwalidów / ul. A. Mickiewicza 25 (2 stacje, 4 punkty) 
z poważaniem, xxxxxxxxxxxxxxx 

Natomiast zaproponowano bazę ładowania (2 stacje) 
przy Parku Żeromskiego – wewn. ul. Krasińskiego. 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stacje ładowania. 
 
 

23. 17.04. Szanowni Państwo, 
Mój głos w sprawie ogólnodostępnych stacji 
ładowania pojazdów. 
Proponuję lokalizację w Wilanowie przy  
ul. Bruzdowej na wysokości numeru 104 (przed 
wjazdem na ul. Cicha Dolina). 
Uzasadnienie 
Oprócz wzrostu zainteresowania pojazdami 
elektrycznymi wśród okolicznych mieszkańców, 
lokalizacja ma wiele zalet. 
Najważniejsze to: 
- możliwość wybudowania parkingu dla ładujących 
na minimum 4 stanowiska. Plan miejscowy 

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 

Przy ul. Bruzdowej na wysokości numeru 104 (przed 
wjazdem na ul. Cicha Dolina) nie ma istniejących miejsc 
parkingowych, a teren nie jest gruntem miejskim.  
W związku z tym nie ma możliwości zlokalizowania tam 
stacji, która miałaby powstać w ramach Planu budowy. 
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przewiduje tu teren ma poszerzenie ul. Bruzdowej. 
   Stanowi go działka o numerze 3 (obręb 1.06.20) 
Obecnie działka ta jest niezabudowana, przylega 
bezpośrednio do ulicy (bezpośredni dostęp/wjazd). 
- działająca stacja trafo zlokalizowane dokładnie przy 
tej działce. 
Wnoszę o rozpatrzenie tej lokalizacji 
Pozdrawiam,  

24. 17.04. Dzien dobry, 
Chciałbym się dowiedzieć czy w planach jest jakaś 
stacja ładowania na ulicy Posagu Siedmiu Panien, 
bądź ulicy Gierdziejewskiego, w tych okolicach 
buduje się wiele mieszkań i osiedli powinna tam być 
zlokalizowana conajmniej jedna stacja ładowania. 
Dodatkowo czy planowane są jakies dodatkowe 
obostrzenia odnośnie parkowania obok takich stacji 
? w tej chwili nagminne jest zajmowanie miejsc do 
ładowania przez pojazdy spalinowe. 
Z góry dziękuję za odpowiedź 
Pozdrowienia,  
 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 
(udzielono 
odpowiedzi 
mailowo) 

Stanowiska postojowe wyznaczone przy ogólnodostępnej 
stacji ładowania przeznaczone będą, zgodnie z zapisami 
Ustawy o drogach publicznych, tylko dla pojazdów 
elektrycznych i pojazdów hybrydowych, na czas 
ładowania tych pojazdów. 
Operator danej stacji ładowania będzie mógł w ramach 
regulaminu korzystania z usługi ładowania w stacji, 
określić indywidualnie warunki korzystania ze stanowisk 
postojowych w stacji, jednakże przepisy mówią wprost, 
że korzystanie ze stanowisk postojowych jest 
ograniczone do w/w rodzajów pojazdów. 
Proponowane lokalizacje: 
1. ul. Posagu Siedmiu Panien - obszar objęty procesem 
budowy (os. mieszkaniowe), niesprecyzowane plany 
odnośnie lokalizacji miejsc parkingowych. W związku  
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z powyższym nie ma możliwości lokalizacji stacji 
ładowania, która miałaby powstać w ramach Planu 
budowy. 
2. ul. Gierdziejewskiego - brak istniejących miejsc 
parkingowych, tereny znajdują się w użytkowaniu 
wieczystym. W związku z powyższym brak możliwości 
lokalizacji stacji ładowania, która miałaby powstać  
w ramach Planu budowy. 

25. 17.04. Dzień dobry, 
W nawiązaniu do planu umiejscowienia z poniższego 
obrazka chciałbym zasugerować kilka zmian: 
 
1. Obszar Urzędu Dzielnicy Wilanów ma 
zaplanowane 4 stacje w bardzo bliskiej odległości (2 
przy cmenatrziu i 2 przy Urzędzie) 
2. Obszar Zawad i Kępy Zawadowskiej (50% 
powierzchni Wilanowa ma 1 stację). Propozycja jest 
taka, aby przenieść jedną lub dwie stacje spod 
urzędu/Cmentarza w miejsce na Zawadach lub 
Kępie. 
3. Sugerowane miejsce to: Kościół przy ulicy 
Prętowej (ładowanie samochodu przez 1h podczas 
Mszy Świętej) lub w obszarze Lidla/Biedronki przy 
placu Vogla - ładowanie podczas zakupów. 

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 

1. Kościół przy ulicy Prętowej - obszar o zabudowie 
rozproszonej, jednorodzinnej, w związku z tym nie 
planuje się tam lokalizacji stacji ładowania, która miałaby 
powstać w ramach Planu budowy 
 
2. obszar Lidla/Biedronki przy placu Vogla - w projekcie 
Planu stację ładowania zaplanowano w pobliżu,  
przy ul. Zaściankowej, natomiast tereny parkingów 
Lidla/Biedronki są terenami w „użytkowaniu 
wieczystym”, w związku z tym inwestorami w stacje 
ładowania na tych obszarach powinny być te podmioty.   
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Ogólnie moja sugestia jest taka, aby stacje były 
umieszczone w miejscach gdzie samochody są 
zostawiane a my w tym czasie zajmujemy się innymi 
aktywnościami, tj punkty usługowe, punkty 
użyteczności publicznej, sklepy, kościoły itp. Takich 
stacji zdecydowanie zabraknie na Zawadach a jak 
wiemy jest tam spalarnia śmieci i dodatkowo duże 
natężenie samochódów. 
Jeśli mamy dbać o zmniejszenie CO2 to trzeba to 
zrobić w całej dzielnicy a nie na jej połowie. 
Pozdrawiam serdecznie, xxxxxxxx xxxxxxx 

26. 18.04. Witam, jako mieszkaniec okolicy Żerania chciałbym 
poprzeć lokalizację stacji ładowania w miejscu 
wskazanym w projekcie ul Kowalczyka 9. Uważam że 
miejsce jest świetne, widoczne, mocno wpłynie na 
promowanie elektromobilności w naszej okolicy. 
Kanał żerański zyskuje na atrakcyjności. Coraz więcej 
ludzi przyjeżdża w to miejsce wypocząć, pojeździć na 
rowerach itd. Stacja ładowania tuż przy (głównym 
wejściu nad kanałek) będzie dodatkową zachętą do 
korzystania z tego miejsca. 

Uwaga 
uwzględniona 

 

27. 18.04. Witam, 
sugeruje postawie stacji ładowania samochodów 
elektrycznych w obrębie skwerku na  

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 

W projekcie Planu budowy zlokalizowano w pobliżu 
proponowanej lokalizacji stację ładowania przy  
ul. Grenadierów 21. 
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ul Kruszewskiego  

28.  18.04 Witam, 
Na początek - świetny projekt! Zastanawiam się czy 
byłaby szansa na lokalizację jakiejś stacji ładowania 
(może nawet dwóch?) w okolicy kościoła przy ul. 
Piastowskiej (Ursus-Czechowice)? Powstają tam 
dosyć duże osiedla, myślę, że większa liczba 
mieszkańców byłaby zainteresowana możliwością 
ładowania swoich samochodów z takiej stacji w tej 
lokalizacji. 
Pozdrawiam, xxxxx xxxxx 

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 

Okolica kościoła przy ul. Piastowskiej (Ursus-Czechowice) 
jest to obszar zabudowy jednorodzinnej, który 
charakteryzuje się brakiem istniejących miejsc 
parkingowych, brak możliwości lokalizacji stacji 
ładowania, która mogłaby powstać w ramach Planu 
budowy. 
 

29. 18.04. Dzień dobry, 
chciałbym zasugerować lokalizacje stacji ładowania 
pojazdów na ulicy Małej Brzozy 10 i 12 w Warszawie. 
Jest tam spory parking przy którym jest rabata na 
której można postawić stacje ładowania i umożliwić 
ładowanie samochodu z obu stron stacji. Parking jest 
rzadko wykorzystywany wiec ubytek dwóch miejsc 
nie będzie problemem dla mieszkańców. 
Jesteśmy użytkownikiem samochodów typu hybryda 
plugin, których nie ma możliwości ładowania na 
osiedlu. 
Pozdrawiam,  

Uwaga 
uwzględniona 

W Planie budowy uwzględniono propozycję lokalizacji 
stacji ładowania przy ul. Małej Brzozy 10/12. 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stację ładowania. 
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30. 19.04. Dzień dobry 
Na proponowanej liście lokalizacji stacji ładowani w 
dzielnicy Targówek, nie znalazłem nawet jednej stacji 
w gęsto zaludnionym rejonie Osiedla Podgrodzie. 
Biorąc pod uwagę ilość miejsc postojowych, ruch 
spowodowany lokalizacją paczkomatu oraz 
bezpośrednią lokalizację przedszkola i żłobka, 
proponuję lokalizację jednej stacji przy ul. Wacława 
Tokarza, naprzeciwko parkingu Uniwersum, po 
stronie stacji trafo. Myślę, że ta lokalizacja, 
cieszyłaby się bardzo dużym zainteresowaniem. Tym 
bardziej, że na stałe jest parkowanych w promieniu 
100 - 150 metrów, grubo ponad tysiąc pojazdów. Nie 
liczę osób przejeżdżających, korzystających z 
paczkomatu czy przedszkola albo żłobka. 
Lokalizacja 5 stacji przy św. Wincentego 110  to 
zdecydowana pomyłka i przewartościowanie. Nie 
widzę żadnego uzasadnienia ku temu. Podobnie 
lokalizacja 2 stacji przy Urzędzie przy Kondratowicza, 
jeśli stacje miałyby być w strefie niedostępnej do 
parkowania poza godzinami pracy Urzędu. Jeśli 
jednak w strefie ogólnodostępnej, to widziałbym 
miejsce dla nawet trzech stacji. Z czego jedną można 
śmiało przenieść z ul. Św. Hieronima 4 (po co tam aż 

Uwaga 
uwzględniona 

W projekcie Planu budowy stacji uwzględniono 
proponowaną lokalizację stacji ładowania ul. Wacława 
Tokarza / ul. A. Kowalskiego, naprzeciwko parkingu 
Uniwersum, po stronie stacji trafo. 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stację ładowania. 
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dwie stacje?). 
Z poważaniem,  

31. 19.04. Dzień dobry, 
Jako użytkownik samochodu elektrycznego (Tesla 3) 
od ok. 11 miesięcy widzę potrzebę zrealizowania 
pewnej ilości szybkich ładowarek DC o mocy np. 50-
100 kW czego nie widzę w projekcie. 
Wg. mnie sensowny podział AC/DC to 80/20 lub ew. 
90/10 we wszystkich dzielnicach. 
Pozdrawiam,  
 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 
(odpowiedź 
udzielona 
mailowo) 

Odnosząc się do postulatu budowy ładowarek DC  
o mocach 50-100 kW informujemy, że zgodnie z art. 62 
ust. 11 ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych OSD na podstawie projektu Planu 
przekazanego przez Miasto opracowuje program 
przyłączania do systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego ogólnodostępnych stacji 
ładowania przewidzianych w projekcie planu. 
Zgodnie z art. 62 ust. 12 ustawy program przyłączania, 
określa techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia 
ogólnodostępnych stacji ładowania wskazanych  
w projekcie planu wraz z przewidywanymi terminami 
przyłączenia. 
Po wstępnej analizie możliwości przyłączenia 
ogólnodostępnych stacji ładowania OSD ocenili,  
że przyłączenie stacji o wyższych mocach niż wskazane  
w projekcie Planu tzn. 2x22 kW nie spełnia 
ekonomicznych warunków przyłączenia i związane 
byłoby z kosztownymi inwestycjami rozbudowy systemu 
dystrybucji na potrzeby budowy tych stacji. 
Ponadto zwracamy uwagę, że oferowane przez 
producentów pojazdów modele samochodów,  

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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z niewielkimi wyjątkami (Tesla), nie pozwalają na pełne 
wykorzystanie mocy 22 kW pojedynczego punktu 
ładowania zainstalowanego w stacji, zatem inwestycje  
w urządzenia o większej dyspozycyjnej mocy ładowania 
niż 22 kW wydają się nie mieć ekonomicznego  
i technicznego uzasadnienia. Koszty te przekładałyby się 
ostatecznie na taryfę sprzedawców energii elektrycznej 
dla odbiorców energii w Mieście. Jak wiemy firma Tesla 
oferuje dostęp do ładowarek z przeznaczeniem dla 
klientów/użytkowników jej samochodów, więc nie ma 
obaw co do obecnych możliwości szybszego ładowania 
samochodów tej marki. 
Przewidujemy, że wraz z upowszechnianiem się na rynku 
oferty pojazdów droższych, operatorzy infrastruktury 
ładowania będą sukcesywnie zabezpieczać potrzeby tych 
klientów. Obecnie konsultowany projekt Planu, opisany 
Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 
w tak masowej skali, ma na celu rozpowszechnienie 
elektromobilności m.in. jako wzorca transportu 
indywidualnego. Dlatego też postulowana przez Pana 
kosztowna budowa stacji z punktami ładowania o dużej 
mocy, w zaproponowanych przez Pana parytetach,  
nie jest obecnie brana pod uwagę w ramach niniejszego 
przedsięwzięcia, które finansowane będzie w całości 
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przez operatorów systemów elektroenergetycznych 
dystrybucyjnych. 

32. 19.04. Witam 
Moim zdaniem w planach brakuje lokalizacji przy 
PKP Żerań (planowany parking P+R) ewentualnie 
bliżej nowych osiedli na wysokości ul. MARYWILSKIEJ 
60. 
Pozdrawiam,  
 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 

Tereny w okolicach ul. Marywilskiej 60 to tereny,  
w których prowadzone są inwestycje budowlane, 
nieuporządkowane, brak istniejących miejsc 
parkingowych. W związku z tym nie ma możliwości 
zlokalizowania tam stacji ładowania, które miałyby 
powstać w ramach Planu budowy. 
Natomiast przy PKP Żerań (planowany parking P+R) 
planowana jest budowa jednej stacji ładowania z dwoma 
punktami ładowania - TERMIN URUCHOMIENIA - 
30.06.2021 R.; Stacja ta nie znalazła się w Planie budowy 
w związku z tym, że inwestorem jest ZTM, a nie OSD. 

33. 20.04. Szanowni Państwo, 
 w związku z rozpoczętymi konsultacjami 
społecznymi projektu "Planu budowy 
ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych na obszarze m.st Warszawy" (dalej 
„Plan”) przesyłami poniżej uwagi do 
przedmiotowego Planu. 
  
1.       Zgodnie z pkt. 2.2 Planu założono, iż każdy 
ogólnodostępny punkt ładowania dysponować 
będzie mocą co najmniej 22 kW. Jednak wśród 

Uwaga 
uwzględniona 
(udzielono 
odpowiedzi 
mailowo) 

ad. 1. Zgodnie z art. 62 ust. 11 ustawy  
o elektromobilności i paliwach alternatywnych OSD na 
podstawie projektu Planu przekazanego przez Miasto 
opracowuje program przyłączania do systemu 
dystrybucyjnego elektroenergetycznego 
ogólnodostępnych stacji ładowania przewidzianych  
w projekcie Planu. 
Zgodnie z art. 62 ust. 12 powołanej ustawy program 
przyłączania, określa techniczne i ekonomiczne warunki 
przyłączenia ogólnodostępnych stacji ładowania 
wskazanych w projekcie planu wraz z przewidywanymi 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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planowanych inwestycji dot. ogólnodostępnych 
punktów ładowania, żaden z nich nie jest o mocy 
wyższej niż 22 kW. 
2. Większe wykorzystanie stacji z punktami 
szybkiego ładowania (powyżej 22 kW) umożliwi 
szybsze ładowanie pojazdów elektrycznych i tym 
samym umożliwi większą rotację na miejscach 
parkingowych. Szczególnie korzystne jest to 
rozwiązanie w przypadków punktów ładowania 
zlokalizowanych przy miejscach publicznych takich 
jak galerie handlowe i supermarkety, punkty 
usługowe (np. kina, restauracje) czy urzędy 
publiczne, gdzie użytkownik po załatwieniu spraw w 
ciągu godziny może liczyć na znaczące naładowanie 
baterii w pojeździe. W takich lokalizacjach punkty 
ładowania o mocy równej lub poniżej 22 kW nie 
zapewnią odpowiednio szybkiego naładowania 
pojazdu i tym samym nie zapewnią odpowiednio 
szybkiej rotacji pojazdów (co będzie mieć również 
negatywny wpływ na niższe przychody). Punkty o 
mocy równej lub poniżej 22 kW powinny być 
wykorzystywane głównie na parkingach w obszarze 
zabudowań mieszkalnych gdzie użytkownicy mogą 
pozostawić pojazdy na dłuższy czas, np. na pół dnia 

terminami przyłączenia. 
Po wstępnej analizie możliwości przyłączenia 
ogólnodostępnych stacji ładowania OSD ocenili,  
że przyłączenie we wskazanych lokalizacjach stacji  
o wyższych mocach niż wskazane w projekcie Planu 2x22 
kW nie spełnia ekonomicznych warunków przyłączenia  
i związane byłoby z kosztownymi inwestycjami 
rozbudowy systemu dystrybucji na potrzeby budowy 
tych stacji. 
 
ad. 2. Oferowane przez producentów pojazdów modele 
samochodów, z niewielkimi wyjątkami, nie pozwalają na 
pełne wykorzystanie mocy 22 kW pojedynczego punktu 
ładowania zainstalowanego w stacji, zatem inwestycje  
w urządzenia o większej dyspozycyjnej mocy ładowania 
niż 22 kW wydają się nie mieć ekonomicznego  
i technicznego uzasadnienia. Koszty te przekładałyby się 
ostatecznie na taryfę sprzedawców energii elektrycznej 
dla odbiorców energii w Mieście. Ponadto wzrosłyby 
znacząco koszty stałe operatora stacji (moc 
przyłączeniowa) i tym koszty ładowania dla 
użytkowników pojazdów, niewymagających 
podwyższonych mocy ładowania (<22kW). Obecnie 
konsultowany projekt Planu, opisany Ustawą  
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lub na noc. 
3. Dodatkową korzyścią z budowy stacji ładowania z 
punktami ładowania o dużej mocy (powyżej 22 kW) 
jest możliwość ubiegania się o środki UE w ramach 
Connecting Europe Facility Transport Blending 
Facility. Jednym z wymogów jest odpowiednia moc 
(powyżej 22 kW) punktu ładowania 
ogólnodostępnych dla wszystkich użytkowników. 
Zgodnie z warunkami CEF beneficjentem wsparcia 
może być zarówno operator systemu 
energetycznego jak też każdy podmiot prywatny 
zainteresowany budową punktów ładowania na 
terenie miasta st. Warszawa. Tym samym 
zwiększenie w Planie zakładanej mocy ładowania 
może pomóc w realizacji Planu. Szczegółowe 
informacje odnośnie konkursu może znaleźć na 
stronie: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-
europe-facility/cef-transport/apply-
funding/blending-facility 
Mając na uwadze powyższe wnioskujemy o zmianę 
założeń Planu odnośnie mocy poszczególnych 
punktów ładowania, tj. zwiększenie udziału punktów 
ładowania dużej mocy (tj. powyżej 22 kW) w całej 
liczbie stacji ładowania, w szczególności w 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych,  
w tak masowej skali, ma na celu rozpowszechnienie 
elektromobilności m.in. jako wzorca transportu 
indywidualnego. Dlatego też postulowana przez Pana 
kosztowna budowa stacji z punktami ładowania o dużej 
mocy, nie jest obecnie brana pod uwagę w ramach 
niniejszego przedsięwzięcia, które finansowane będzie  
w całości przez operatorów systemów 
elektoenergetycznych dystrybucyjnych (OSD). 
 
ad. 3. Zgodnie z warunkami CEF o dofinansowanie mogą 
ubiegać się podmioty budujące stacje ładowania 
zlokalizowane w pobliżu sieci europejskiej TEN-T 
(transgranicznej). OSD, którzy będą zobligowani do 
budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w oparciu  
o Plan, nie będą ich budować w pobliżu sieci europejskiej 
TEN-T. Ponadto w opinii OSD, przewidziany poziom 
dofinansowania (15%) nie pozwala na pokrycie różnicy  
w kosztach zakupu i budowy ogólnodostępnych stacji 
ładowania większej mocy, który jest nawet 
kilkunastokrotnie wyższy niż stacji o mocy 2x22 kW, jak 
również konieczności dostosowania sieci dystrybucyjnej 
OSD do zwiększonych mocy, co powoduje brak 
spełnienia ekonomicznych warunków przyłączenia,  

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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lokalizacjach, które charakteryzują się relatywnie 
krótszym czasem postoju pojazdów i wyższą rotacją 
pojazdów (m.in. parkingi obok galerii handlowych, 
budynków użyteczności publicznej, rekreacja i sport, 
usługi, itp.). W przypadku pytań lub wątpliwości 
prosimy o kontakt. 
 Z wyrazami szacunku,  

o których mowa w pkt 1. 

34. 20.04. Szanowni Państwo, 
Przedstawione propozycje lokalizacji stacji ładowania 
samochodów elektrycznych na Ursynowie w 
zasadzie nie zapewniają takiej usługi dla obszaru 
dzielnicy położonej na południe od ulicy 
Wąwozowej. Proponuję rozważyć lokalizację takiego 
punktu. przy sklepie Tesco albo przy Stacji 
techniczno-postojowej Metra. 
Z poważaniem,  

Uwaga 
uwzględniona 

W projekcie Planu budowy uwzględniono lokalizację przy 
ul. Wilczy Dół vis a vis SP 16. 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stacje ładowania. 
 

35. 20.04. Dzień dobry. Po przeanalizowaniu przyszłych 
lokalizacji punktów ładowania na terenie dzielnicy 
Białołęka przesyłam uwagi: 
1. Ilość miejsc ładowania biorąc pod uwagę gęstość 
zaludnienia chociażby Tarchomina i Nowodworów 
jest niewystarczająca. 
2. Rozdrobnienie sieci ładowania w taki sposób, że w 
danej lokalizacji będą się znajdować np. 2 słupki od 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 
(udzielono 
odpowiedzi 
mailowo) 

Na stronie internetowej eipa.udt.gov.pl, prowadzonej 
przez Urząd Dozoru Technicznego, możliwe jest 
sprawdzenie, które stacje ogólnodostępne są czynne  
i świadczą aktualnie możliwość ładowania pojazdu. 
Użytkownik pojazdu może zatem skorzystać z tej 
informacji decydując się na skorzystanie z najbliższej 
lokalizacji. Ta opcja dotyczy stacji ogólnodostępnych 
zgłoszonych przez operatorów do Ewidencji 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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razu wyłącza dany punkt z jakiejkolwiek 
użyteczności, jeżeli równolegle nie powstanie 
aplikacja mobilna do podglądu dostępności danego 
miejsca. Najzwyczajniej nie ma sensu dla kierującego 
pojazdem elektrycznym jechać do lokalizacji 
wyposażonej w ładowarkę podczas, gdy jest duże 
prawdopodobieństwo, iż wszystkie wtyczki są akurat 
zajęte. 
3. Jeżeli realizowany przez Państwa projekt nie jest 
jedynie niezbędnym działaniem do spełnienia 
zapisów ustawowych i faktycznie zależy Państwu na 
wdrożeniu elektromobilności to podsyłam w 
załączniku grunty trochę lepiej nadające się do tych 
celów. Zaletą jest ich lokalizacją na jednym z 
ważniejszych skrzyżowań na Tarchominie w 
sąsiedztwie pętli tramwajowej oraz miejscu 
przeznaczonym na intensywną urbanizację. W 
przeciwieństwie do przedstawionych przez Państwa - 
nie ma co ukrywać śmiesznych propozycji - te działki 
pomieszczą dziesiątki punktów ładowania. Jeżeli 
dotychczasowe przeznaczenie tych gruntów jest inne 
- cóż warto zmienić plany. 
P. S. Nie ukrywam, że dawno przeszedłbym na 
użytkowanie auta elektrycznego. Jednak przepisy 

Infrastruktury Paliw Alternatywnych. 
Niewątpliwie, wraz z rozwojem rynku ładowania aut 
elektrycznych, powstawać będą kolejne aplikacje, dzięki 
którym w szybki i wygodny sposób sprawdzić będzie 
można dostępność stacji ładowania, które nie muszą 
figurować w Ewidencji. 
Jeśli chodzi o grupowanie stacji w większe bazy 
ładowania, na Tarchominie zaproponowano dwie 
lokalizacje, które wyposażone będą w 4 stacje ładowania, 
czyli 8 punktów. 
Zaproponowane przez Pana lokalizacje wymagają 
budowy nowych miejsc parkingowych na terenach, które 
obecnie są terenami zielonymi. Założeniem planu 
budowy stacji jest natomiast lokalizowanie stacji przy już 
istniejących parkingach, dzięki czemu nie ma potrzeby 
zapewnienia dodatkowych środków na ten proces 
inwestycyjny w budżecie miasta. 
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dotyczące własności lokali skutecznie uniemożliwiają 
wspólnotom mieszkaniowym instalacje punktów 
ładowania w halach garażowych, zwłaszcza, gdy te 
hale są wyodrębnionymi lokalami usługowymi. Nie 
jeżdżę autem elektrycznym, bo nie mam gdzie go 
ładować. Jednak jeżeli Państwo sądzą, że 2 miejsca 
parkingowe w odległości kilometra od miejsca 
zamieszkania potencjalnego użytkownika auta na 
prąd coś zmienią, to gratuluję wyobraźni :) 

36. 20.04. Link: 
http://infrastruktura.um.warszawa.pl/gdzie/targ-
wek 
Dzień dobry, przesyłam jeszcze proponowane 
miejsce gdzie by mogła powstać owa stacja 
elektryczna na terenie dzielnicy Targówek na 
radzymińskiej w stronę marek: Stacja BP Link: 
https://www.google.com/maps/place/BP+Targ%C3
%B3wek/@52.2988552,21.0822513,16.25z/data=!4
m12!1m6!3m5!1s0x0:0xb3838c69dbbc6d4a!2sM1+
Marki!8m2!3d52.3053819!4d21.0858808!3m4!1s0x
471ece8ce6e32923:0x43e49ecaef679301!8m2!3d52
.2990013!4d21.0841839 

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 
(udzielono 
odpowiedzi 
mailowo) 

Plan budowy stacji ładowania zakłada lokalizowanie 
stacji na gruntach miejskich, które nie są wydzierżawione 
innym podmiotom. Inwestorami budowy stacji 
ładowania w tej lokalizacji mogłaby być ta firma. Stacja 
taka mogłaby powstać poza planem budowy.  
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37. 20.04. Dzień dobry 
Piszę do państwa w sprawie planowanych lokalizacji 
stacji ładowania pojazdów elektrycznych na 
podstawie  
http://konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowani
a_pojazdow_elektrycznych 
Cieszę się że w Warszawie podjęto wysiłek 
przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie 
lokalizacji gdzie będzie można naładować samochód 
z napędem elektrycznym. Jako kierowca samochodu 
z napędem hybrydowym typu plug-in kibicuje 
wszelkim planom zwiększenia liczby publicznych 
ładowarek. Po analizie planu z w.w. strony 
szczególnie ucieszyłem się z następujących 
planowanych lokalizacji: 
- ul. Kpt. W. Raginisa (Park Górczewska) - Przydatna 
podczas wizyty w amfiteatrze w parku. 
- ul. Księcia Trojdena 9  - Umożliwi ładowanie 
samochodu podczas korzystania z pobliskiego 
basenu. 
- ul. K. Wóycickiego 14 (Cmentarz Północny)  - J.w. 
tyle że w kontekście wizyt na grobach bliskich. 
 
Jednocześnie chciałbym zaproponować dodatkowe 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 

Po przeanalizowaniu proponowanych lokalizacji 
zaproponowano rozwiązanie jn.: 
1. Parking przed bramą zachodnią Cmentarza 
Północnego - teren niezurbanizowany, brak zabudowy – 
nie ujęto lokalizacji do budowy stacji w ramach Planu 
budowy. 
2. Okolice lasu Bemowskiego, ul. Kocjana, ul. Radiowa – 
uwzględniono lokalizację stacji w projekcie Planu 
budowy stacji. 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stacje ładowania. 
3.  Okolice bazaru Wolumen - uwzględniono lokalizację 
w projekcie Planu budowy stacji- baza (dwie stacje) przy 
ul. Wergiliusza 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stacje ładowania. 
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lokalizacje 
- Parking przed bramą zachodnią Cmentarza 
Północnego (tutaj): Parking ten nie jest szczególnie 
oblegany w kontekście wizyt cmentarnych jednak 
jego lokalizacja bardzo sprzyja spacerom po 
pobliskim lesie i puszczy Kampinowskiej. 
Umieszczenie ok. 2 stacji / 4 punktów ładowania w 
tej lokalizacji stanowiłoby dużą zachętę dla osób 
chcących spędzić czas wolny na świeżym powietrzu 
do skorzystania z samochodu elektrycznego. 
- Okolice lasu Bemowskiego, ul. Kocjana, ul. 
Radiowa: J.w. 
- Okolice bazaru Wolumen (tutaj): Bazar ten w 
niedziele stanowi główny punkt zaopatrzenia 
hobbystów elektroniki/elektryki czyli jednej z 
głównych grup użytkowników pojazdów 
elektrycznych. Ulokowanie kilku stanowisk do 
ładowania w okolicy z całą pewnością wpłynie 
pozytywnie na liczbę pasjonatów którzy przyjadą na 
bazar pojazdem elektrycznym co z kolei wspomoże 
propagowanie tego proekologicznego środka 
transportu. Mimo że to nie do końca pokrywa się z 
pierwotnym przeznaczeniem obiektu proponuje 
parking P+R Wawrzyszew. 

 
 4. Basen Moczydło - brak istniejących miejsc 
parkingowych - nie uwzględniono proponowanej 
lokalizacji w projekcie Planu budowy stacji. 
 
5. Basen Inflancka - uwzględniono proponowaną 
lokalizację w projekcie Planu budowy stacji. 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stacje ładowania. 
 
Odnosząc się do ładowarek na parkingach P+R uprzejmie 
informuję, że na części z nich już istnieją stacje ładowania 
(np. P+R Młociny). Planowana jest także budowa stacji 
ładowania na kolejnych parkingach P+R 
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- Basen Moczydło (tutaj): J. w., z tym że tutaj mamy 
zarówno bazar jak i basen. Obydwa obiekty 
przyciągają kierowców z całej Warszawy i okolic więc 
możliwość naładowania samochodu jest pożądana. 
- Basen Inflancka (tutaj): Analogicznie, jedno z tych 
miejsc gdzie pozostawia się samochód na 1-2h w 
trakcie wizyty na basenie podczas której można by 
naładować auto. 
- Parkingi P+R: Połczyńska, Wilanowska oraz parkingi 
przy nowych stacjach Metra: Wielu kierowców z 
poza granic Warszawy chciałoby zakupić samochód 
elektryczny jednak obawia się że na dojazdy i 
powroty z miasta nie wystarczy zasięgu. Ładowarki 
na parkingach P+R umożliwią im bezstresowy dojazd 
do centrum przy wykorzystaniu środków transportu 
publicznego podczas gdy ich samochód ładuje się na 
parkingu. Po załatwieniu spraw mogą cieszyć się w 
pełni naładowanym samochodem który bez 
problemu dowiezie ich do domu. 
Pozdrawiam,  

38. 21.04. Dzień Dobry, 
 W załączeniu przedstawiam swoje uwagi do planu. 
W przypadku dodatkowych pytań jestem do Państwa 
dyspozycji. 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 

1. ul. E. J. Osmańczyka 12 - przesunięcie stacji ładowania 
w rejon ulicy Widawska 19, 21 - grunty mają status 
"użytkowanie wieczyste, pozostałe", nie są w dyspozycji 
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Obszar uwag: umiejscowienie punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych na terenie Bemowa - stacje: 
1. ul. E. J. Osmańczyka 12; 2. ul. Powstańców Śląskich 
przy ul. Czerwonych Maków 
Zakres uwagi: przesunięcie punktu ładowania w 
miejsce o większej gęstości pojazdów zasilanych 
alternatywnie w rejon osiedli przy Osiedle 
Leśne/Widawska oraz zmiana umiejscowienia stacji 
w bezpieczniejszą lokalizację. 
1. ul. E. J. Osmańczyka 12 - przesunięcie stacji 
ładowania w rejon ulicy Widawska 19, 21 
 Ponadto, w niedalekim Centrum Handlowym 
Bemowo znajduje się już stacja ładowania na 2 
stanowiska. Umiejscowienie kolejnej stacji tak blisko 
wydaje się nieracjonalne.  
Przesunięcie stacji ładowania w rejon ulicy 
Widawska 19/Widawska 21 spowoduje, że obszar 
oddziaływania stacji będzie na starsze budynki w 
rejonie obszaru ulic: Sołtana, Wolfkego, Widawska, 
Księcia Bolesława, Obrońców Tobruku gdzie znajduje 
się niewspółmiernie więcej mieszkańców. 
2. ul. Powstańców Śląskich przy ul. Czerwonych 
Maków 
Wnioskuję o przesunięcie planowanej stacji na drugą 

m.st. Warszawy - brak możliwości lokalizacji stacji 
ładowania.  
Ostatecznie lokalizacja stacji przy ul. E. J. Osmańczyka 
została usunięta z projektu Planu w związku z uwagami 
zgłaszanymi przez mieszkańców. 
 
2. ul. Powstańców Śląskich przy ul. Czerwonych Maków - 
przesunięcie planowanej stacji na drugą stronę ulicy 
Powstańców Śląskich w bliższej okolicy skrzyżowania  
z ulicą Radiową - sugerowana lokalizacja znajduje się na 
gruntach poza pasem drogowym, związku z tym nie 
spełnia założeń projektu Planu budowy stacji. 
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stronę ulicy Powstańców Śląskich w bliższej okolicy 
skrzyżowania z ulicą Radiową. Umiejscowienie w 
pobliżu istniejącego pomnika i fontann Bemowa 
sposowuje, że dojazd do stacji będzie możliwy przy 
wykorzystaniu skrzyżowania zaopatrzonego w 
sygnalizację świetlną oraz wjazd odbywać się będzie 
przez drogę lokalną nie przejazdową. Dodatkowo 
umiejscowienie stacji bliżej skrzyżowania spowoduje, 
że użytkownicy stacji będą mogli skorzystać z 
istniejących punktów usługowych znajdujących się 
na każdym rogu skrzyżowania (Aplauz, Stokrotka, 
usługi przy Costa Coffee, banko PKO BP). 
Z poważaniem,  

39. 21.04. Dzień Dobry 
Przejrzałem sobie mapę nowych lokalizacji i mam 
nieodparte wrażenie, że jest ona robiona pod 
ładowanie samochodów w ciągu dnia, przez ludzi 
dojeżdżających do pracy. 
 A wydaje mi się, że jak mamy zacząć kupować 
samochody elektryczne to każdy by wolał je jednak 
ładować pod domem żeby mieć pewność, że rano 
wyjedzie do pracy a nie zastanawiać się czy do niej 
dotrze. 
Mieszkam na Wyględowie, gdzie ładowarka ma 

Uwaga 
uwzględniona 

Projekt uwzględniać ma zarówno potrzeby osób 
dojeżdżających do pracy w różnych rejonach m.st 
Warszawy, jak i mieszkańców, korzystających z usługi 
ładowania w okresie godzin "nocnych". Stacje ładowania 
w ramach tego przedsięwzięcia budowane będą na 
gruntach udostępnianych przez Miasto, w pasach dróg 
publicznych, przez i na koszt (uzasadniony) operatorów 
systemów elektroenergetycznych (OSD), do czego 
obliguje ich Ustawa o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych.  Przewidujemy i jednocześnie 
zakładamy, że z upływem czasu, zarówno liczba 
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stanąć na parkingu skrzyżowania Woronicza i 
Maklakiewicza a druga na ul. Racjonalizacji . 
Rozumiem, że fajna lokalizacja bo widać z głównej 
drogi. Ale dwie ładowarki zajęte głownie w dzień 
przez biznes a w nocy do dyspozycji na kilka tysięcy 
ludzi, to chyba trochę za mało. Jak będą non stop 
zajęte, to nie zachęci ludzi do kupowania 
samochodów elektrycznych. 
Osiedle zawiera kilka parkingów otwartych (np. pod 
przedszkolem na Maklakiewicza, czy wzdłuż Etiudy 
Rewolucyjnej) gdzie takie ładowarki mogły się 
znaleźć. 
Pozdrawiam:  

ładowarek, jak i liczba pojazdów z nich korzystających 
osiągną zrównoważone poziomy, z satysfakcją dla 
operatorów stacji (korzyści biznesowe), jak i 
użytkowników (możliwie jak najłatwiejszy dostęp do 
stacji i usługi ładowania). 
 
Odnosząc się do propozycji lokalizacji stacji: 
Dostawiono dwa punkty na ul. Maklakiewicza (punkt 25) 
tworząc bazę, a także dodano punkt ładowania na  
ul. Etiudy Rewolucyjnej 11/13  
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stacje ładowania. 

40. 21.04. Witam 
zabieram głos w sprawie stacji na WAWRZE! 
I tak WAWER jest dzielnicą, w której ja- jako jej 
mieszkaniec- 1) nie mam wody z wodociągu, 2) nie 
mam kanalizacji a tylko szczelne szambo, 3) na całym 
odcinku drogi Wał Miedzeszyński- od skrzyżowania z 
ul. Bysławską do granicy miasta- nie ma chodnika lub 
jest on w stanie zatrważającym, 4) nie mamy ścieżek 

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 

Propozycja lokalizacji stacji przy ul. Wał Miedzeszyński 
nie została dodana do projektu Planu budowy, ponieważ 
teren ten charakteryzuje się rozproszoną zabudową, 
głównie jednorodzinną oraz brakiem istniejących miejsc 
parkingowych do wykorzystania. 
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rowerowych. Jedyne co mamy i co każe nam się 
uważać za mieszkańców Warszawy, to podatek od 
nieruchomości. Kończy się WAWER i m. st. 
Warszawa, zaczyna się Józefów i ... porządna ścieżka 
rowerowa w przedłużeniu ciągu ul. Wał 
Miedzeszyński. W dramatyczny sposób przedstawia 
to skale zapóźnienia oraz wieloletnie podejście władz 
W-wy do dzielnicy Wawer. 
Podobnie sytuacja ma się mieć z punktami 
ładowania samochodów elektrycznych. 
Na Wawer przewidziano najmniej punktów, zarówno 
ilościowo jak również w przeliczeniu na ilość 
mieszkańców, jak również całkowicie pominięto 
możliwość posadowienia jakiejś w okolicy ciągu ul. 
Wał Miedzeszyński. 
Umiejscowienie punktów ładowania przy urzędach 
miasta/dzielnic to jakiejś kuriozum, potwierdzające 
zapóźnienie umysłowe urzędników w dobie 
internetu ... lub niecne zamiary. Samochód 
elektryczny to na razie wydatek dla ludzi 
średniozamożnych i wyżej. Czy tacy osobiście 
przyjeżdżają do urzędów aby stać w kolejce i 
załatwiać sprawy urzędowe? 
Tak więc oczywistym jest, że wkrótce zarządy 
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dzielnic wymieniać będą flotę swoich samochodów 
na elektryczne. Infrastruktura już w końcu dla nich 
powstanie. Z całą pewnością będzie to ciekawy 
temat dla TVP INFO ..... 

41. 22.04. Dzień dobry, 
moja propozycja punktów ładowania samochodów 
elektrycznych: 
- Domaniewska 32: 
https://www.google.com/maps/@52.1835018,21.01
1814,3a,75y,306.91h,85.66t/data=!3m6!1e1!3m4!1s
eVD4QM8hPQuS1ynKzmyULA!2e0!7i16384!8i8192 
oraz między drzewami: 
https://www.google.com/maps/@52.1833919,21.01
13474,3a,75y,346.56h,86.91t/data=!3m6!1e1!3m4!1
sEECTo86Qk-rTw8kSDwBP2Q!2e0!7i16384!8i8192 
poprzez zamianę trawnika na miejsca parkingowe w 
formie trawnika z ekokratką. Między każdą parą 
drzew może być maksymalnie jedno stanowisko 
ładowania samochodów. Ekokratka powinna 
oddzielać samochody od nacisku na system 
korzeniowy drzew. 
 
Druga propozycja: 
wprowadzenie zakazu zatrzymywania na jezdni pod 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 
(udzielono 
odpowiedzi 
mailowo) 

Założeniem tworzonego projektu Planu była 
minimalizacja kosztów dotyczących całego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego, choć budowa stacji, 
zgodnie z Ustawą o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych, będzie prowadzona na koszt 
operatorów systemów dystrybucyjnych 
elektroenergetycznych (OSD).  Zatem planowane stacje 
wraz ze stanowiskami postojowymi (już istniejące) 
lokalizowane są na gruntach udostępnianych przez 
Miasto, w pasach dróg publicznych, żeby nie generować 
dodatkowych kosztów wyznaczania i budowy stanowisk 
postojowych przy stacjach z budżetu m.st. Warszawy. 
 
W zakresie proponowanych lokalizacji: 
- ul. Domaniewska 32 - brak istniejących miejsc 
parkingowych do wykorzystania. W związku z tym 
propozycja lokalizacji nie została uwzględniona w Planie 
budowy. 
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Bruna 4 oraz w miejscu istniejącego zieleńca 
stworzenie zielonych zatok parkingowych w formie 
trawnika z ekokratką tylko dla samochodów 
elektrycznych tylko na czas ładowania: 
https://www.google.com/maps/@52.2094448,21.00
65567,3a,75y,209.05h,79.89t/data=!3m6!1e1!3m4!1
suAhjAhP6_xV3fTukc9oESA!2e0!7i16384!8i8192 
Ekokratka powinna oddzielać samochody od nacisku 
na system korzeniowy drzew. 
Pozdrawiam,  

- ul. Bruna 2 - propozycja lokalizacji uwzględniona w 
projekcie Planu budowy stacji. 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stacje ładowania. 

42. 23.04. Szanowni Państwo! 
Z uwagą zapoznałem się z proponowanymi 
(przewidywanymi) lokalizacjami stacji ładowania 
samochodów elektrycznych w dzielnicy Bielany i w 
ogóle w Warszawie. Pierwsza rzecz jaka wydaje się 
najbardziej widoczna to zasadniczo skoncentrowanie 
stacji ładowania w centrum Warszawy i relatywnie 
spore ich rozproszenie w pozostałych dzielnicach 
Warszawy, gdzie też mieszka chyba większość 
mieszkańców. Jako mieszkaniec dzielnicy Bielany gdy 
spojrzałem na mapę przewidywanych lokalizacji to 
proponowałbym umieszczenie jednej nowej 
lokalizacji oprócz przewidywanych. Sugeruję 
rozważenie postawienia jednej stacji ładowania przy 

Uwaga 
uwzględniona 

Do projektu Planu budowy dodano stacje ładowania przy  
ul. Rudzkiej 6 oraz Książąt Mazowieckich 5 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stację ładowania. 
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ul. Klaudyny. Wówczas duże osiedle mieszkaniowe 
Ruda miałoby z jednej strony stację ładowania przy 
ul. Gwiaździstej 29a, a po drugiej stronie osiedla 
stację ładowania przy ul. Klaudyny. Wydaje mi się, że 
biorąc pod uwagę potrzebne miejsce na postawienie 
stacji, a także możliwość dojazdu do tej stacji, 
zaparkowania tam samochodu na czas ładowania i 
odjechania (włączenia się do ruchu) na ul. Klaudyny 
to najbardziej optymalne miejsce byłoby zaraz za 
skrętem z ronda w ul. Klaudyny i umiejscowienie 
stacji ładowania w długiej zatoce parkingowej 
przylegającej do chodnika biegnącego wzdłuż 
ogrodzenia szkoły podstawowej nr 53 im Mariusza 
Zaruskiego na wysokości znajdującego się po drugiej 
stronie ul. Klaudyny salonu samochodowego firmy 
Toyota. Przyjęcie tej dodatkowej lokalizacji 
oznaczałoby iż w dużym osiedlu mieszkaniowym 
Ruda byłyby dwie lokalizacje stacji ładowania, jedna 
od strony wschodniej osiedla Gwiaździsta 29 a, a 
druga od strony zachodniej przy ul. Klaudyny.  
Przeglądając mapę z przewidywanymi i 
dotychczasowymi lokalizacjami stacji ładowania 
samochodów elektrycznych zauważyłem, że przy ul. 
Kolumbijskiej na parkingu firmy Metro znajduje się 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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ogólnodostępna stacja ładowania samochodów 
elektrycznych, której operatorem jest firma 
Rawicom. Jednak ta stacja nie odpowiada wymogom 
przewidzianym dla publicznych stacji ładowania 
samochodów elektrycznych. Posiada bowiem tylko 
jedno złącze tzw. Chademo, natomiast nie posiada 
żadnego innego złącza do ładowania prądem stałym 
europejskiego standardu CCS Combo, ani też złącza 
do ładowania prądem przemiennym Typ 2. Złącza do 
tych gniazd pozostają zaślepione. Tym sposobem 
firma Rawicom zasadniczo uniemożliwia ładowanie 
samochodów elektrycznych nie dysponujących 
standardem złącza Chademo co powoduje, że stacja 
ta nie spełnia swoich funkcji określonych w ustawie 
o elektromobilności. 
 Przedstawiając powyższe uwagi, mam nadzieję, że 
spotkają się one ze zrozumieniem. 
Z poważaniem,  

43. 23.04. Dzień Dobry, 
Piszemy w sprawie opiniowania wniosków dot. 
lokalizacji miejsc ładowania aut elektrycznych na 
Bemowie. 
Od 1981 roku mieszkamy na Bemowie. Od ponad 26 
lat na ulicy Wrocławskiej 7a. Widzieliśmy przez te 

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 

Po przeanalizowaniu niniejszych propozycji ustalono, że: 
1. stacja ładowania aut bliżej Wrocławskiej 7a - obecny 
status terenu "pozostałe", czyli teren ten nie jest  
w dyspozycji m.st. Warszawy - brak możliwości lokalizacji 
stacji; 
W sąsiedztwie jest planowana baza ładowania przy  
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lata rozwój okolicy i bolączki z tym związane. 
Obecnie w okolicy nie ma miejsca ładowania 
pojazdów. Spółdzielnia Mieszkaniowa Wola nie 
wyraża zgody na przygotowanie przyłączy w ramach 
istniejących miejsc postojowych i garażowych. Tym 
samym posiadanie pojazdu zasilanego wyłącznie z 
prądu nie ma racji bytu. 
Staramy się być rodziną ekologiczną, posiadamy 
samochód hybrydowy. Chcielibyśmy na przyszłość 
zmienić auto na bardziej ekonomiczne i przyjazne 
środowisku. W planach jest między innymi auto 
miejskie 100% elektryczne. 
Prosimy o rozważenie możliwości lokalizacji stacji 
ładowania aut bliżej Wrocławskiej 7a. Na pewno 
część z naszych sąsiadów rozważy również zakup 
auta ekologicznego, jeżeli tylko będzie miała jak 
łatwo go naładować. 
Jednocześnie proszę o sprawdzenie, czy rzeczywiście 
chcą Państwo umiejscowić stację ładowania blisko 
Carrefour na Bemowie. Jest już w centrum stacja 
ładowania, a jako emeryci często robimy tam 
zakupy. Mimo tego, że stacja jest darmowo 
praktycznie nigdy nie ma tam ładujących się 
pojazdów. Czy nie lepiej taką stację umiejscowić 

ul. Wrocławskiej 6a 
 
2. Forty Bema lub Obrońców Tobruku - zabudowa 
rozproszona, brak miejsc parkingowych 
ogólnodostępnych - brak możliwości lokalizacji stacji 
ładowania 
 
3. Jednocześnie proszę o sprawdzenie, czy rzeczywiście 
chcą Państwo umiejscowić stację ładowania blisko 
Carrefour na Bemowie - potwierdzamy zasadność 
lokalizacji przy ul. Powstańców Śląskich 124 (baza 
ładowania) 
 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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bliżej Fortów Bema lub Obrońców Tobruku, gdzie 
dużo osób przyjeżdża na plac zabaw lub do kościoła. 
To na pewno lepsza alternatywa niż zabieranie 
miejsc postojowych przy nowszych, ogrodzonych 
osiedlach gdzie już teraz nie ma miejsc do 
postawienia pojazdu jako goście. 
Z poważaniem,  

44. 23.04. Szanowni Państwo, 
Chciałem zapytać czy w mieszkaniu prywatnym 
można założyć publiczną stację ładowania? 
Wskazywałoby na to lokalizacja "Guliwera 25" 
wskazana na mapie ... poniżej screen z google maps 
przedstawiający wskazaną posiadłość... 
Na dodatek stacja ta ma powstać jeszcze w tym 
roku?! 
  
 Jeśli tak, to chciałbym poprosić o taką w moim 
domu... kilka przecznic dalej... 
Pozdrawiam / BR 

Uwaga 
uwzględniona; 
udzielono 
odpowiedzi 
drogą mailową 

Stacja planowana przy ul. Guliwera 25 nie została 
wyznaczona w ramach projektu Planu budowy. Jest to 
zamierzenie inwestycyjne, które zostało zgłoszone przez 
inwestora operatorowi systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego (OSD) i zgodnie z zapisami 
Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 
umieszczone w Raporcie dot. liczby punktów ładowania, 
sporządzonym przez m.st. Warszawę na koniec 2019 
roku.  Z informacji uzyskanych od OSD wynika, że jeśli 
stacja zostanie zrealizowana to ma ona pełnić funkcję 
ogólnodostępnej i nie będzie to stacja wybudowana  
w lokalu mieszkalnym. 

45. 24.04. Dzień dobry, 
nie uwzględniacie Państwa praktycznie w ogóle 
dzielnicy Wawer. Jeżeli chcecie, żebyśmy dojeżdzali 
autami elektrycznymi do Centrum, to dajcie sobie i 
nam szansę żeby je gdzieś ładować. 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona; 

Założeniem tworzonego projektu Planu była 
minimalizacja kosztów dotyczących całego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego, choć budowa stacji, 
zgodnie z Ustawą o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych, będzie prowadzona na koszt 
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Należało by dołożyć ładowarki np. przy centrach 
handlowych, sklepach większych czy stacjach 
kolejowych i centrach kultury w Wawrze. 
z poważaniem,  
 

udzielono 
odpowiedzi 
drogą mailową 

operatorów systemów dystrybucyjnych 
elektroenergetycznych.  Zatem planowane stacje wraz ze 
stanowiskami postojowymi (już istniejące) lokalizowane 
są na gruntach udostępnianych przez Miasto, w pasach 
dróg publicznych, żeby nie generować dodatkowych 
kosztów wyznaczania i budowy stanowisk postojowych 
przy stacjach z budżetu m.st. Warszawy. 
W związku z tym, że parkingi przy centrach handlowych 
czy sklepach są często własnością tych podmiotów, bądź 
są dzierżawione od Miasta, tylko ich właściciele mogą 
zbudować stację ładowania na danym terenie. 
Przy ul. Żegańskiej 1a (Wawerskie Centrum Kultury) oraz 
ul. Junaków 24 (Wawerskie Centrum Kultury – filia 
Radość) zlokalizowano stacje ładowania.  
Ponadto zaproponowano lokalizację stacji ładowania  
w okolicy OSIR Wawer (parking) przy ul. V Poprzecznej  
nr 22. 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stację ładowania. 
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46. 24.04. Dzien dobry, 
Moim zdaniem takie miejsca nie powinny być 
rozrzucone bezładnie po mieście, tylko albo 
- mieścić się przy stacjach benzynowych 
- być zgrupowane po kilkanaście-dziesiąt w punktach 
typu okolice biurowców albo centrów handlowych. 
 

Uwaga 
uwzględniona; 
udzielono 
odpowiedzi 
drogą mailową 

Zgodnie z założeniami tworzenia projektu Planu budowy 
stacji ładowania, stacje te lokalizowane są jedynie na 
terenach będących własnością miasta, w celu uniknięcia 
długotrwałych procedur pozyskania tytułu do 
wykorzystania terenu pod budowę stacji ładowania. 
Stacje na terenach stacji benzynowych czy też parkingów 
biurowców oraz centrów handlowych także mogą 
powstawać, jednakże z inicjatywy tych podmiotów. 
Niniejszy projekt jest prowadzony zgodnie z Ustawą o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych, a koszty 
budowy stacji wskazanych w Planie poniosą operatorzy 
systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych 
funkcjonujący na terenie m.st. Warszawy. 
Jeśli chodzi o grupowanie stacji w bazy ładowania, to w 
ramach projektu Planu zaproponowaliśmy kilka takich 
baz, m.in. przy Stadionie Narodowym, na pl. Teatralnym, 
czy pl. Konstytucji. 

47. 24.04. Dzien dobry, 
Słyszałem że JK jest na liscie żeby dostać dwa miejsca 
do ładowania. Obok bloku JK 50 jest duży parking na 
którym te dwa mozna by było spokojnie 
zamontować. Dodatkowo w związku z budową 
szkoly na Odolanach oni ilością ponad 20000 
miewzkancow podobno przydaloby się przynajmniej 

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 

W ramach Planu budowy zlokalizowano stację ładowania 
przy ul. Jana Kazimierza 47. W związku z tym, że w 
okolicy dominuje nowa zabudowa, w ramach której 
ładowarki można lokalizować na parkingach 
podziemnych, nie uwzględniono propozycji Jana 
Kazimierza 50.  

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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ze 4 miejsca. Nie wiem ile osób ma elektryczne ale 
innogy i panek wkolko tutaj parkuja swoje elektryki. 
Dodatkowo Robyg ma jakas tam umowe z innogy o 
Green Energy. Moze udało by się to połączyć i 
znaleźć dodatkowych sponsorów ktorzy nawet na 
swoich dzialkach typu ta przy JK50 mogliby postawić 
takie ładowarki. Biorac pod uwage ze tutaj ma byc 
wkoncu remont i duzo zielonego takie ladowarki sa 
bardzo wskazane. Dziękuję za wzięcie tego pod 
uwagę. Oby fundusze pozwoliły.  
Pozdrawiam serdecznie,  

48. 24.04. Dzień dobry, 
w odpowiedzi na Państwa obwieszczenie (?) o 
konsultacjach społecznych odnośnie planowanej 
budowy nowych stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych 
(http://konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowani
a_pojazdow_elektrycznych) chciałem zgłosić uwagę 
że takie stacje przydały by się: 
1) przy Tesco (Górczewska 218) lub 
2) przy Wola Parku (Górczewska 124) lub 
3) przy OS. Górczewska / Skrzyżowaniu Górczewskiej 
i Lazurowej 
 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 

Po przeanalizowaniu proponowanych lokalizacji 
zaproponowano następujące rozwiązanie: 
1) przy Tesco (Górczewska 218) - tereny w użytkowaniu 
wieczystym, nie są dostępne dla m.st. Warszawy. 
Zaproponowano lokalizację nowej stacji przy  
ul. Pełczyńskiego 24  
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stację ładowania. 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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W przypadku Tesco i Wola parku, ładowanie 
samochodu elektrycznego zazwyczaj trochę zajmuje, 
tak ok pół godziny, w zależności od napięcia 
ładowarki i pojemności baterii. W tym czasie można 
by iść i zrobić jakieś niewielkie zakupy lub zjeść coś 
ciepłego. 
 
W przypadku ostatniego punktu, okolice 
skrzyżowania ul. Lazurowej i Górczewskiej mocno się 
w ostatnich latach rozbudowały, a nie wygląda na to 
żeby planowana tam była jakaś stacja + OS 
Górczewska to ważny punkt 
komunikacyjny/przesiadkowy dla osób 
mieszkających w okolicy / na zachód od Lazurowej. 
Przydała by się możliwość podładowania samochodu 
przy podrzucaniu członków rodziny do tego węzła 
komunikacyjnego. 
Tak czy inaczej, dobra inicjatywa. 
Pozdrawiam,  

 
2) przy Wola Parku (Górczewska 124) - obecny status 
terenu POZOSTAŁE, nie jest dostępny dla m.st. 
Warszawy, a także brak miejsc parkingowych - brak 
możliwości lokalizacji stacji ładowania w ramach Planu 
budowy. 
 
3) przy OS. Górczewska / Skrzyżowaniu Górczewskiej i 
Lazurowej - obecny status terenu POZOSTAŁE, nie jest 
dostępny dla m.st. Warszawy, a także brak miejsc 
parkingowych - brak możliwości lokalizacji stacji – 
zaproponowano lokalizację nowej stacji w rejonie  
ul. Doroszewskiego 13 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stację ładowania. 
 

49. 24.04. Dlaczego na pl Szembeka nie będzie takiej stacji do 
ładowania pojazdów elektrycznych 

Uwaga 
uwzględniona; 

Lokalizacja zostanie przeanalizowana pod kątem 
możliwości zlokalizowania tam stacji. Po wstępnej 
analizie można stwierdzić, że teren zaproponowany pod 
budowę stacji jest terenem m.st. Warszawy, więc będzie 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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udzielono 
odpowiedzi 
droga mailową 

można umieścić tam stację ładowania, natomiast 
lokalizacja ta wymagać będzie jeszcze analizy pod kątem 
dostępności energii elektrycznej oraz uzgodnień z 
urzędem dzielnicy. 
Ostatecznie zaproponowano lokalizację stacji ładowania 
przy pl. Szembeka - ul. Ks. J. Sztuki 5 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stację ładowania. 

50. 25.04. Dzień dobry,  
Po zweryfikowaniu proponowanych lokalizacji 
inwestycji - stacji ładowania samochodów 
elektrycznych - na terenie osiedla Tarchomin i 
Nowodwory, niniejszym składam moje uwagi do 
projektu. 
 
Teza 
Prezentowane na mapie proponowane punkty 
lokalizacji ww. urządzeń umieszczane są względem 
ulic głównych osiedli Tarchomin i Nowodwory (za 
wyjątkiem stacji proponowanej na ul. Porajów). 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona; 
udzielono 
odpowiedzi 
drogą mailową 

W celu ograniczenia kosztów inwestycyjnych, a także 

uproszczenia procedur związanych z pozyskaniem gruntu 

na cele budowlane i budowę przyłącza 

elektroenergetycznego do stacji, lokalizujemy je 

wyłącznie na terenach miejskich, w pasach dróg 

publicznych. 

W przypadku, gdy działki przekazane są przez Miasto  

w użytkowanie wieczyste spółdzielni lub wspólnocie 
mieszkaniowej, itp., w takiej lokalizacji nie będziemy 
umieszczać stacji ładowania. 
Po przeanalizowaniu proponowanych lokalizacji 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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Należy mieć na uwadze, że przeznaczenie tych ulic 
służy przejazdom wgłąb dużych osiedli 
mieszkaniowych. Wzdłuż tych ulic występuje i tak już 
ograniczona liczba miejsc do parkowania /Odkryta, 
Myśliborska, Światowida/. Umiejscowienie tych 
stacji wzdłuż ww. ulic wydaje się być mało użytkowe 
- dodatkowo pozbawi to miejsc parkingowych dla 
zlokalizowanych wzdłuż nich ciągów handlowych i 
usługowych. 
 
Rozwiązanie 
Poprzeczne (wobec Wisły) ulice osiedli Tarchomin i 
Nowodwory są często krótszymi, mniej ruchliwymi 
ulicami z dogodną lokalizacją względem mniejszych 
osiedli. Wzdłuż nich bez problemu można znaleźć 
miejsce parkingowe w ciągu dnia. Wyznaczone 
miejsca w ciągu ulic: Stefanika, Ordonówny, 
Książkowa, Ćmielowska, Świętosławskiego, 
Maciejewskiego, Botewa, Porajów w ciągu dnia 
często nie są zajmowane przez pojazdy, a wydają się 
oferować dogodną liczbę miejsc możliwych do 
przeznaczenia pod stale wyznaczone miejsca do 
ładowania i parkowania aut elektrycznych. 
pozdrawiam,  

zaproponowano następujące rozwiązanie: 
- Stefanika – dodano nową stację przy bloku ul. Ciołkosza 
1 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stacje ładowania. 
 

- Ordonówny - brak miejsc parkingowych - brak 
możliwości lokalizacji stacji 
- Książkowa - w pobliskich lokalizacjach zaplanowano 
stacje ładowania - brak lokalizacji dla kolejnej stacji 
ładowania 
- Ćmielowska 2 – zaproponowano nową stację 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stacje ładowania. 
 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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- Świętosławskiego - brak miejsc parkingowych - brak 

możliwości lokalizacji stacji 

- Maciejewskiego 109 c – zaproponowano nową stację 

Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stację ładowania. 
 
- Botewa - w pobliskich lokalizacjach zaplanowano stacje 
ładowania - brak lokalizacji dla kolejnej stacji ładowania. 
- Porajów - stację ładowania dla tej ulicy zaproponowano 
już w projekcie Planu budowy stacji. 

51. 25.04. Dzień dobry, 
W ramach konsultacji w pierwszej kolejności 
chciałbym podzielić się opinią, że rozmieszczanie 
punktów ładowania samochodów elektrycznych  
w zdecydowanej większości w centrum miasta,  
z pominięciem przedmieść i osiedli, uważam za 
strategiczny błąd. 
 
Większość badań pokazuje, że 80% ładowań 

Uwaga 
uwzględniona; 
udzielono 
odpowiedzi 
drogą mailową 

Po zakończonym procesie konsultacji będziemy 
weryfikować liczbę stacji ładowania umiejscowionych  
w centrum oraz w obszarach osiedli domów 
wielorodzinnych. 
Natomiast jeśli chodzi o obszar "Zielonej Białołęki" to jest 
to teren, który charakteryzuje się brakiem 
ogólnodostępnych miejsc parkingowych znajdujących się 
na terenach miejskich. W związku z tym, w tym obszarze 
wskazane byłyby inwestycje w stacje ładowania 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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samochodów elektrycznych odbywa się w nocy, w 
domu. Nie każdy jednak, szczególnie w Warszawie, 
może sobie pozwolić na dom z garażem, gdzie może 
ładować auto z własnego gniazdka. Tym większa jest 
moim zdaniem potrzeba lokalizowania punktów 
ładowania na dużych i mniejszych osiedlach, z dala 
od centrum, gdzie tych punktów już dziś nie jest 
mało, a dodatkowo zawsze będą problemy z 
parkowaniem samochodów spalinowych na 
miejscach przed ładowarkami, przeznaczonymi dla 
samochodów elektrycznych. 
Przechodząc natomiast od ogółu do szczegółu, 
uważam za skandal plan lokalizacji 1 (słownie: 
jednej) ładowarki na tzw. Zielonej Białołęce, w 
rejonie ulic Głębockiej i Skarbka z Gór. Właśnie w 
takich rejonach powinno ich być zdecydowanie 
więcej. 
Z poważaniem ,  

realizowane przez spółdzielnie mieszkaniowe bądź centra 
handlowe czy też supermarkety. 
 
 

52. 27.04. Dzień dobry, 
Chciałabym zagłosować na stację ładowania aut 
elektrycznych na ulicy Gierdziejewskiego lub Posagu 
Siedmiu Panien (dzielnica Ursus). 
Pozdrawiam, 
 

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 

1. ul. Posagu Siedmiu Panien - obszar objęty procesem 
budowy (os. mieszkaniowe), niesprecyzowane plany 
odnośnie lokalizacji miejsc parkingowych. W związku z 
powyższym nie ma możliwości lokalizacji stacji 
ładowania, która miałaby powstać w ramach Planu 
budowy. 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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2. ul. Gierdziejewskiego - brak istniejących miejsc 
parkingowych, tereny znajdują się w użytkowaniu 
wieczystym. W związku z powyższym brak możliwości 
lokalizacji stacji ładowania, która miałaby powstać w 
ramach Planu budowy. 

53. 27.04. Szanowni Państwo, 
 
Na stronie UM znajduje się lista planowanych stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych. 
http://infrastruktura.um.warszawa.pl/gdzie/mokot-
w Niestety tereny osiedli 'pod skocznią' zostały 
zupełnie pominięte przy planowaniu. Uważam, że 
choć jedna stacja powinna powstać na obszarze 
nowobudowanych osiedli. Przy ul. Ukryty Raj jest 
doskonała lokalizacja zaraz obok stacji trafo. Przed 
stacją jest wybetonowany podjazd. Nakłady przy 
budowie takiej stacji byłyby więc stosunkowo niskie. 
Z poważaniem,  

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 

Po analizie propozycji stwierdzono, że na ul. Ukryty Raj 
brak jest miejsc parkingowych, a okoliczny obszar 
charakteryzuje się zabudową w trakcie realizacji.  
W związku z powyższym propozycja nie została 
uwzględniona w projekcie Planu budowy stacji. 
 

54. 27.04. Dzień dobry, 
  
Bardzo dziękuję za szczegółową odpowiedź. 
Rozumiem podejście i skalę problemu, jednak z 
perspektywy użytkownika rzeczywiście zachęcanie 
prywatnych inwestorów do budowy stacji 

Uwaga 
uwzględniona 
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ładowania, może być niezwykle potrzebne. Z 
perspektywy mojej firmy mogę poinformować, że do 
końca 2020 roku udostępnimy 2 stacje z 2 punktami 
ładowania pod naszymi sklepami na Targówku oraz 
w podwarszawskich Jankach. Dodatkowo, jeśli 
sytuacja związana z epidemią nie pokrzyżuje planów, 
firma IKEA w swoim globalnym zobowiązaniu chce 
do 2025 roku wykorzystywać tylko auta o napędzie 
zeroemisyjnym (zarówno dla floty własnej, ale też 
m.in. do dostaw produktów). Tak jak też 
wspominałem – zachęcałbym różnymi sposobami 
użytkowników aut (niezależnie o jakim napędzie), by 
nie wybierali prywatnego auta w podróży do 
centrum Warszawy. 
W przypadku pytań bądź też nawiązania chęci 
współpracy – zapraszam do kontaktu. 
Pozdrawiam,  

55. 28.04. Witam, 
Chciałabym zgłosić uwagę do planu budowy stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych. Lista nie 
obejmuje nowego osiedla - Nova Królikarnia, oraz 
osiedla które są w pobliżu. Wielka prośba o ujęcie 
tego obszaru w planach. 
Pozdrawiam,  

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 

Status terenów przy osiedlu Nova Królikarnia to 
POZOSTAŁE, a więc tereny nie są dostępne dla m.st. 
Warszawy. Brak miejsc parkingowych usytuowanych na 
terenach będących w dyspozycji m.st. Warszawa. 
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56. 28.04. Szanowni Państwo, 
analizując proponowaną mapę lokalizacji punktów 
ładowania, jako właściciel i codzienny użytkownik 
samochodu elektrycznego, pragnę podzielić się 
kilkoma uwagami: 
1. Zgodnie z planem punkty ładowania mają mieć 22 
kW mocy; w przypadku samochodu marki Tesla 
(duża bateria) maksymalny czas ładowania pojazdu 
to ok 4-6 godzin (w przypadku pustej baterii); czy 
planują Państwo wprowadzić ograniczenia (takie jak 
np. opłata za postój na ładowarce po naładowaniu 
pojazdu) aby uniknąć blokowania ładowarek? W 
większości przypadków ilość punktów ładowania na 
lokalizację (2) gwarantuje całkowite zablokowanie 
miejsc przez pojazdy pozostawione na ładowarce na 
czas pracy; wszyscy liczący się operatorzy 
wprowadzają opłaty postojowe (idle fees) naliczane 
po zakończeniu ładowania pojazdu - Tesla: 1,8 PLN 
za minutę w przypadku gdy zajętych jest do 50% 
stanowisk, 3,6 PLN w przypadku jeżeli zajęte jest 
ponad 50% stanowisk w danym punkcie (anulowane, 
jeżeli kierowca wróci w ciągu 5 minut od zakończenia 
ładowania); Innogy (na ładowarkach 22 kW): 0,40 
PLN za minutę po 3ch godzinach ładowania; 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 
(udzielono 
odpowiedzi 
mailowo) 

Poniżej przekazujemy informacje odnośnie 
przedstawionych przez Pana kwestii: 
Ad. 1. Stanowiska postojowe wyznaczone przy stacjach 
ładowania przeznaczone są dla pojazdów elektrycznych  
i pojazdów hybrydowych przez czas ich ładowania. 
Kwestie związane z: 
Ad. 2. Projekt Planu, w tej chwili, zakłada budowę stacji  
z dwoma punktami ładowania - każdy punkt o mocy  
22 kW. Nie planujemy budowy stacji o niższych mocach 
pojedynczego punktu ładowania. 
Ad. 3. Proponowane przez Pana lokalizacje zostaną 
przeanalizowane. Odniesiemy się do nich w raporcie  
z konsultacji. 
Ad. 4. Stanowiska postojowe przy stacjach ładowania dla 
pojazdów korzystających z usługi ładowania w stacji 
oznaczone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Ad. 5. W tej chwili zajętość stanowisk przy 
ogólnodostępnych stacjach ładowania można sprawdzać 
na stronie www.eipa.udt.gov.pl. Natomiast zakładamy, 
że wraz z rozwojem systemu stacji ładowania powstawać 
będą komercyjne aplikacje (aplikacje operatorów stacji), 
dzięki którym będzie można monitorować również 
zajętość stanowisk przy stacjach ładowania innych, niż 
ogólnodostępne, które zgłoszone będą do Ewidencji 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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zagwarantowanie tego typu obostrzeń jest jedynym 
sposobem utrzymania wysokiej dostępności takich 
punktów. 
2. Czy planowane jest udostępnienie punktów 
ładowania niskiej mocy w miejscach będących 
normalnymi parkingami publicznymi (gniazda Type 2 
o mocy poniżej 11 kW); 
3. Pominięte zostało kilka dość przystępnych 
lokalizacji: 
- Warszawa Włochy (stacja PKP, od strony ul 
Bolesława Chrobrego) 
- okolice Pola Mokotowskiego, Park Młociński 
(generalnie - lokalizacja miejsc rekreacji, w których 
mieszkańcy spędzają 2-3h na spacerach / 
odpoczynku, gdzie wjazd pojazdów spalinowych 
mógłby być ograniczony) 
- Lotnisko Chopina (nie wiem, czy miasto ma tutaj 
jurysdykcję) 
- Centrum Nauki Kopernik 
4. Czy planowane są oznaczenia poziome, 
gwarantujące wyłączenie miejsc przeznaczonych na 
czas ładowania z miejsc postojowych dla 
samochodów spalinowych (blokowanie miejsc do 
ładowania przez samochody spalinowe)? 

Infrastruktury Paliw Alternatywnych prowadzonej przez 
Urząd Dozoru Technicznego. 
 
W odniesieniu do propozycji lokalizacji: 
1. Warszawa Włochy (stacja PKP, od strony ul Bolesława 
Chrobrego) - brak istniejących miejsc parkingowych - 
brak możliwości lokalizacji stacji ładowania 
2. okolice Pola Mokotowskiego – w Planie budowy 
uwzględniono nową stację przy ul. Batorego 10 (klub 
STODOŁA) 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stację ładowania. 
 
3. Park Młociński - brak istniejących miejsc 
parkingowych, zabudowa jednorodzinna rozproszona - 
brak możliwości lokalizacji stacji ładowania 
3. Lotnisko Chopina - status terenów użytkowanie 
wieczyste (tereny nie są we władaniu m.st. Warszawa), 
brak miejsc parkingowych - brak możliwości lokalizacji 
stacji ładowania 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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5. Czy planowane jest przygotowanie systemu 
pozwalającego na wygodne monitorowanie 
dostępności punktów ładowania (zajętość oraz 
niedostępność techniczna)? 
Pozdrawiam,  

4. Centrum Nauki Kopernik - w rejonie CNK są obecnie 
czynne trzy stacje ogólnodostępne. W związku z tym w 
projekcie Planu budowy nie przewiduje się lokalizowania 
w tym obszarze kolejnej stacji. 
 

57. 28.04. Szanowni Państwo, 
 
Chciałbym zgłosić następujące lokalizację do 
rozpatrzenia i realizacji następujące: 
1. ul. Łabiszyńska 27,03-204 Warszawa 
2. ul. Suwalska 11,03-252 Warszawa 
3. ul. Toruńska 84, 03-226 Warszawa 
4. ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa (od strony 
Cirkle K) 
Z poważaniem,  
 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 

Po przeanalizowaniu proponowanych lokalizacji ustalono 
jn.: 
1. ul. Łabiszyńska 27,03-204 Warszawa – teren stacji 
benzynowej - teren nie jest we władaniu m.st. 
Warszawa. W związku z tym stacja ładowania mogłaby 
powstać tam z inicjatywy właściciela stacji benzynowej, 
poza Planem budowy. 
 
2. ul. Suwalska 11,03-252 Warszawa - tereny poza pasem 
drogowym, w użytkowaniu wieczystym. W związku z tym 
brak możliwości lokalizacji stacji ładowania, która 
miałaby powstać w ramach Planu budowy 
 
3. ul. Toruńska 84, 03-226 Warszawa - miejsca 
parkingowe wygrodzone, niedostępne dla lokalizacji 
ogólnodostępnej stacji ładowania, która miałaby powstać 
w ramach Planu budowy 
 
4. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa (od strony Cirkle K) - 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania


Załącznik nr 1 do raportu z konsultacji społecznych dot. stacji ładowania pojazdów elektrycznych 
Zestawienie uwag i sposobu ich rozstrzygnięcia w ramach konsultacji z mieszkańcami projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych na obszarze m.st. Warszawy 
 
Więcej informacji znajdziesz na: www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania 
 
Termin konsultacji: 14.04. – 31.05.2020 roku 
 

66 
 

Lp. Data 
zgłoszenia 

uwagi 

 
Treść uwagi 

 
Rozstrzygnięcie  

 
Wyjaśnienie 

1 2 3 4 5 

do Planu budowy dodano nową stację przy OSIR 
Targówek 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stację ładowania. 

58. 29.04 Dzień dobry 
jestem mieszkańcem bloku przy ul. Hirszfelda 5 i 
bardzo mocno popieram zlokalizowanie przed tym 
budynkiem ustawienie ładowarki dla aut 
elektrycznych. Inne lokalizacje też są ok.  
Pozdrawiam serdecznie. 

Uwaga 
uwzględniona 

 

M-C: MAJ 2020 R. 
59. 03.05. Szanowni Państwo, 

Poniżej przesyłam wnioski w ramach konsultacji, 
dotyczące Dzielnicy Białołęka. Bardzo proszę o: 
1) Lokalizowanie stacji ładowania w taki sposób, aby 
nie kolidowały z istniejącymi miejscami 
parkingowymi i nie wymagały ich likwidacji (dotyczy 
całego obszaru dzielnicy). 
2) Przeniesienie stacji z Kowalczyka 9 w rejon 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 
(udzielono 
odpowiedzi 
mailowo) 

Koszty budowy stacji obciążać będą operatorów 
systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD), 
którzy zgodnie z zapisami Ustawy o elektromobilności i 
paliwach alternatywnych będą zobligowani do budowy 
stacji wskazanych w Planie. Jednakże chcąc uniknąć 
nieracjonalnych działań ekonomicznych w tym zakresie, 
m.st. Warszawa opracowując niniejszy projekt Planu 
zdecydowało o lokalizowaniu stacji ładowania na 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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skrzyżowania Kowalczyka/Starowiślna (należące do 
m.st. Warszawy działki 5/3 lub 5/4 z obrębu 40610 
lub sąsiednie) lub stacji BP przy drodze serwisowej 
ul. Modlińskiej (działka 1/12 z obrębu 40608), tak 
aby nie likwidować miejsc parkingowych w tej 
okolicy - gdzie występuje ich znaczny deficyt. 
3) Przeniesienie stacji z Portowej 9 w rejon 
skrzyżowania Portowa/Familijna (należące do m.st. 
Warszawy działki 26/2 lub 43 i 51 z obrębu 40632 
lub sąsiednie), tak aby nie likwidować miejsc 
parkingowych przy ul. Portowej. 
4) Włączenie do systemu stacji ładowania 
zaplanowanej w ramach parkingu P+R przy PKP 
Żerań. 
5) Zaplanowanie stacji przy ul. Świderskiej i ul. 
Porajów w taki sposób, aby nie likwidować miejsc 
parkingowych. 
6) Zaplanowanie stacji w rejonie ul. Klasyków/Parku 
Henrykowskiego. 
Pozdrawiam,  
 
 

gruntach miejskich, w pasach drogowych dróg 
publicznych. Takie działanie wyeliminuje koszty związane 
z uzyskaniem przez OSD praw do gruntu na cele 
budowlane - w przypadku terenów prywatnych koszty 
budowy wzrosłyby zdecydowanie, co w konsekwencji 
odbiłoby się na kosztach ładowania pojazdów. W taki też 
sposób motywujemy wymóg wyznaczenia i zapewnienia 
przez samorząd stanowisk postojowych przy stacjach 
ładowania. Wyznaczone one będą z będącego w gestii 
m.st. Warszawy zasobu miejsc parkingowych, aby nie 
generować kolejnych kosztów pozyskiwania gruntu, np. 
od prywatnych podmiotów, co znacznie podniosłoby 
koszty inwestycji. 
Mamy pełną świadomość, że takie działanie w opinii 
użytkowników pojazdów spalinowych może być 
odbierane jako zubażające obecną liczbę miejsc 
parkingowych, ale zarówno samorządowi 
warszawskiemu, jak i ustawodawcy zależy na budowie 
ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów po 
racjonalnych, uzasadnionych kosztach. Dlatego takie 
działanie jest działaniem równoważącym z jednej strony 
potrzeby związane z budową ogólnodostępnych 
ładowarek dla mieszkańców, z drugiej zaś minimalizujące 
koszty tych inwestycji, a docelowo cen usługi ładowania. 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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W odniesieniu do proponowanych lokalizacji: 
1) Przeniesienie stacji z Kowalczyka 9 w rejon 
skrzyżowania Kowalczyka/Starowiślna (należące do m.st. 
Warszawy działki 5/3 lub 5/4 z obrębu 40610 lub 
sąsiednie) lub stacji BP przy drodze serwisowej ul. 
Modlińskiej (działka 1/12 z obrębu 40608), tak aby nie 
likwidować miejsc parkingowych w tej okolicy - gdzie 
występuje ich znaczny deficyt - 
odp: rejon ul. Starowiślnej to rejon trwającej budowy, 
brak miejsc parkingowych; ulica serwisowa, która może 
korzystać z planowanej bazy ładowania przy  
ul. Kowalczyka 9, jest oddalona od zabudowy - brak 
możliwości lokalizacji stacji 
 
2) Przeniesienie stacji z Portowej 9 w rejon skrzyżowania 
Portowa/Familijna (należące do m.st. Warszawy działki 
26/2 lub 43 i 51 z obrębu 40632 lub sąsiednie), tak aby 
nie likwidować miejsc parkingowych przy ul. Portowej - 
odp: brak istniejących miejsc parkingowych - brak 
możliwości lokalizacji stacji 
 
3) Włączenie do systemu stacji ładowania zaplanowanej 
w ramach parkingu P+R przy PKP Żerań - na parkingu P+R 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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Żerań PKP planowana jest budowa jednej stacji 
ładowania z dwoma punktami ładowania -TERMIN 
URUCHOMIENIA - 30.06.2021 R.; INWESTOR: ZTM.  
 
4) Zaplanowanie stacji przy ul. Świderskiej i ul. Porajów w 
taki sposób, aby nie likwidować miejsc parkingowych - 
odp: Zgodnie z założeniami projektu Planu budowy stacje 
ładowania planowane są w oparciu o istniejące miejsca 
parkingowe 
 
5) Zaplanowanie stacji w rejonie ul. Klasyków/Parku 
Henrykowskiego - 
odp: brak miejsc parkingowych, trwające budowy - brak 
możliwości lokalizacji stacji ładowania. 

60. 04.05. Szanowna Pani, 
 
ulica Bruna o ile się nie mylę jest w zarządzie Miasta. 
Niestety moja propozycja zakłada budowanie 
nowych miejsc postojowych z trawnika z ekokratką, 
a więc generuje dodatkowe koszty. 
Jeśli chcemy unikać tworzenia nowych miejsc 
postojowych, a jedynie wykorzystanie istniejących, w 
tej sytuacji proponuję postawienie punktów 
ładowania tutaj, pod Bruna 2: 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 
(udzielono 
odpowiedzi 
mailowo) 

Założeniem tworzonego projektu Planu była 

minimalizacja kosztów dotyczących całego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego, choć budowa stacji, 

zgodnie z Ustawą o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych, będzie prowadzona na koszt 

operatorów systemów dystrybucyjnych 

elektroenergetycznych (OSD).  Zatem planowane stacje 

wraz ze stanowiskami postojowymi (już istniejące) 

lokalizowane są na gruntach udostępnianych przez 
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https://www.google.com/maps/@52.2094753,21.00
67001,3a,75y,5.53h,66.87t/data=!3m6!1e1!3m4!1sI
VbyC43uPlgWjOfX3UxPdg!2e0!7i16384!8i8192 
Jest to lokalizacja tuż obok wejścia do metra, a więc 
osoby dojeżdżające spoza Warszawy mogą tu 
zostawiać samochód na czas ładowania i potem dalej 
dojeżdżać do pracy do centrum metrem. 
Pozdrawiam, 

Miasto, w pasach dróg publicznych, żeby nie generować 

dodatkowych kosztów wyznaczania i budowy stanowisk 

postojowych przy stacjach z budżetu m.st. Warszawy. 

W zakresie proponowanych lokalizacji: 

1. Domaniewska 32 - brak miejsc parkingowych do 

wykorzystania - brak możliwości lokalizacji stacji 

2. ul. Bruna 2 - lokalizację uwzględniono w projekcie 

Planu budowy stacji. 

Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stację ładowania. 

61. 08.05. Dzień Dobry, 
 Dotyczy: Planu budowy ogólnodostępnych stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze  
m.st Warszawy 
Obszar uwag: umiejscowienie punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych na terenie Bemowa w 
pobliżu ulicy Widawskiej. 
Proszę o zrewidowanie miejsc zaplanowanych stacji 
ładowania pojazdów, z uwzględnieniem potrzeb 

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 

Tereny w pobliżu ulicy Widawskiej 17 - obecny status 
terenów: UŻYTKOWANIE WIECZYSTE lub POZOSTAŁE,  
a więc tereny nie są w dyspozycji m.st. Warszawy.  
W związku z tym nie ma możliwości budowy stacji 
ładowania w ramach Planu budowy stacji. 
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mieszkańców w okolicy Fortów Bema. Duża ilość 
nowej zabudowy, duże powierzchnie mieszkań 
umożliwiają szybszy zakup nowoczesnych 
samochodów elektrycznych. 
Niestety plan garaży nie przewidywał możliwości 
podłączenia do ładowania aut elektrycznych. Tym 
samym umiejscowienie stacji ładowania na 
miejscach ogólnodostępnych w okolicy ulicy 
Widawskiej przy garażu wielostanowiskowym 
(Widawska 17) pozwoliłoby na szybszy rozwój 
elektromobilności w tej części dzielnicy. Dodatkowo 
takie umiejscowienie stacji pozwoliłoby na 
okazjonalne korzystanie z ładowania przyjezdnych 
samochodów korzystających z okolicznych usług 
(Forty Bema, kościół, okoliczne usługi). Stacja 
ładowania może być instalowana z uwzględnieniem 
przesunięcia innych na terenie Dzielnicy Bemowo, 
które znajdują się w bliskiej odległości od siebie (np. 
na Powstańców Śląskich). 

62. 11.05. Szanowni państwo, 
zwracam się z prośbą o uwzględnienie stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych na parkingu 
wzdłuż ul. Stryjeńskich i ul. Braci Wagów. 
Z wyrazami szaucnku,  

Uwaga 
uwzględniona 

Do projektu Planu budowy stacji dodano bazę ładowania 
(dwie stacje) na parkingach przy ul. Braci Wagów 2. 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stacje ładowania. 
  
 

63. 12.05. Witam Państwa. 
W załączeniu przesyłam swoje uwagi w kwestii stacji 
do ładowania aut elektrycznych. 
Załącznik plik WORD 
Z poważaniem, Sławomir Skawski, 605282235 
ul. Świderska 113 b/8, 03-128 Warszawa; 
slawomirs@onet.eu 
 
1. Wniosek I 
W projekcie Planu (...) uwzględniono wyłącznie 
lokalizacje stacji ładowania w formie obiektów 
wolnostojących. 
Projekt Planu nie przewiduje zastosowania 
rozwiązań, które zapewniają wykorzystanie np. 
słupów oświetlenia ulicznego lub innych obiektów 
jako stacji ładowania samochodów elektrycznych. 
Zasadność zastosowania tego typu urządzeń wynika 
przede wszystkim z możliwości wykorzystania 
istniejącej sieci zasilania oświetlenia ulicznego oraz 

Uwaga 
uwzględniona 
(udzielono 
odpowiedzi 
mailowo) 

Odp. Ad. I 
Plan budowy stacji ładowania przygotowany przez m.st. 
Warszawę nie przewiduje rozwiązań, w których stacja 
ładowania będzie interpretowana w sposób dowolny, 
inaczej niż przewiduje to ustawa o elektromobilności  
i paliwach alternatywnych w art. 2 pkt 27 a) 
[Dz.U.2020.284] (dalej: Ueipa). 
Intencją Planu jest minimalizacja kosztów budowy stacji 
przez operatorów systemów dystrybucyjnych 
elektroenergetycznych (OSD) w ramach racjonalnych i 
użytecznych docelowo rozwiązań technicznych.  
W związku z tym instalowanie punktów ładowania 
zapewniających możliwość ładowania pojazdów 
elektrycznych i hybrydowych w oparciu o istniejącą sieć 
elektroenergetyczną zasilającą istniejące oświetlenie 
uliczne jest rozwiązaniem, które nie może być 
zastosowane. Energia elektryczna w tej sieci w ciągu 
doby jest okresowo wyłączana, a moc dostarczana do 
pojedynczej latarni z oprawą oświetleniową o mocy 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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istniejących lokalizacji słupów oświetleniowych, co 
pozwoli na przyspieszenie procesu budowy sieci 
ładowania (obowiązek ustawowy dla części 
planowanych stacji do końca 2020) oraz obniży jego 
koszty, a jednocześnie zapewni poszanowanie 
przestrzeni miejskiej. 
Wykorzystanie sieci oświetlenia ulicznego jest 
możliwe również z punktu widzenia właściwych 
operatorów systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego, a więc Innogy Stoen 
Operator sp. z o.o. oraz PGE Dystrybucja SA. 
W związku z tym wnioskuje się o uzupełnienie 
punktu 2.2.1: po słowach "pojedynczy wolnostojący 
obiekt budowlany" należy dodać „pełniący wyłącznie 
funkcję ładowania pojazdów elektrycznych lub 
powiązany z innym obiektem budowlanym lub nie 
stanowiącym obiektu budowlanego (np. słupem 
oświetlenia ulicznego, automatem biletowym, 
obiektem małej architektury)". 
 
Uzasadnienie: 
Zapis umożliwi bardziej elastyczne wykorzystanie 
szerszego spektrum rozwiązań stacji ładowania, 
poprzez wykorzystanie istniejących obiektów 

rzędu kilkuset wat nie będzie możliwa do obsłużenia 
ładującego się pojazdu. Ponadto stacja ładowania ma 
zapewnić, zgodnie z definicją Ueipa, stanowiska 
postojowe dla pojazdów korzystających z usługi 
ładowania w stacji, a przy latarniach oświetlenia 
ulicznego trudno o takie miejsca. Budowa takich miejsc 
przy słupach oświetlenia ulicznego byłaby działaniem na 
wskroś nieuzasadnionym ekonomicznie oraz 
organizacyjnie. 
 
Zatem nie widzimy uzasadnienia, aby móc skorzystać  
z Pana sugestii w tej kwestii, a rozsądnym wydaje się 
budowa stacji ładowania, niekiedy zgrupowanych w bazy 
ładowania, w oparciu o rozwiązanie zaproponowane  
w konsultowanym projekcie Planu. 
 
Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie, aby sugerowane 
przez Pana rozwiązanie mogło zafunkcjonować w 
odniesieniu do nowo budowanych ulic, gdzie równolegle 
z pasem drogowym budowane byłoby oświetlenie 
uliczne wyposażone w odpowiednie warunki zasilania 
elektroenergetycznego oraz byłyby zaprojektowane  
i wykonane stanowiska postojowe dla ładujących się 
pojazdów. 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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infrastruktury albo poprzez łączenie stacji ładowania 
z innymi obiektami budowlanymi, co jest zgodne z 
zapisami ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych, które przewidują stacje jako 
wolnostojący obiekt budowlany (Art. 27 ust. 27 pkt 
b), ale również jako "urządzenie budowlane 
obejmujące punkt ładowania o normalnej mocy lub 
punkt ładowania o dużej mocy, związane z obiektem 
budowlanym" (Art. 2 ust 27 pkt a). Rozwiązanie 
techniczne, np. Integrujące stację ładowania ze 
słupem oświetleniowym, są dostępne na rynku (np. 
oferta OSD Energa: artykuł z dn. 16.04.2020 r. 
„Energa poszerzy sieć ładowania EV o oświetlenie 
uliczne" na portalu internetowym Obserwatorium 
Rynku Paliw Alternatywnych - orpa.pl) 
 
2. Wniosek II 
Dla lokalizacji stacji ładowania wskazanych w planie 
wnioskuje się o dodatkowy zapis ogólny w Planie o 
nast. Treści: 
„Wskazane w Planie lokalizacje stacji ładowania i 
współrzędne geograficzne lokalizacji należy 
traktować jako przybliżone w przypadku możliwości 
wykorzystania innych sąsiadujących obiektów, np. 

 
Odp. Ad II 
Ueipa nie daje możliwości wariantowania rozwiązań 
dotyczących lokalizacji i budowy stacji ładowania. 
Pragniemy nadmienić, że Ueipa widzi Plan budowy stacji 
jako uchwałę rady gminy, co ogranicza możliwości 
dowolności w sposobie lokalizowania stacji ładowania  
i swobodnego przenoszenia wskazanej w uchwale rady 
lokalizacji już po podjęciu uchwały. Stację ładowania 
wskazaną w uchwalonym Planie mają wybudować OSD. 
Należy przy tym pamiętać, że do stacji przypisane są 
stanowiska postojowe, a także źródło zasilania 
elektroenergetycznego, więc przenoszenie lokalizacji 
stacji z jednego miejsca w drugie w czasie prowadzonego 
już procesu inwestycyjnego, z wykonanymi projektami 
budowlanymi, projektem organizacji ruchu dla każdej 
lokalizacji, pozyskanym prawem do terenu na cele 
budowlane nie jest możliwe na etapie, o którym Pan 
pisze. 
Poza tym w jaki sposób uzasadnić wykorzystanie na cele 
ogólnodostępnej stacji ładowania “obiektów np. słupów 
oświetlenia ulicznego, obiektów małej architektury itp., 
do lokalizacji stacji ładowania” skoro temu celowi są 
przeznaczone urządzenia techniczne mające mieć 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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słupów oświetlenia ulicznego, obiektów małej 
architektury itp., do lokalizacji stacji ładowania". 
 
Uzasadnienie: 
Zmiana niezbędna w celu umożliwienia 
wykorzystanie istniejących obiektów w celu 
lokalizacji stacji ładowania. 
 
3. Wniosek III 
Zapis punktu 2.2.2 projektu Planu (...) należy 
doprecyzować zgodnie z definicją punktu ładowania 
normalnej mocy zawartą w ustawie o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych 
poprzez zastąpienie słów „co najmniej" słowami 
„mniejszą lub równą". 
(Por. definicja zawarta w Art. 2 ustawy o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych 
precyzuje, iż: punkt ładowania o normalnej mocy – 
punkt ładowania o mocy mniejszej lub równej 22 
kW, z wyłączeniem urządzeń o mocy mniejszej lub 
równej 3,7 kW zainstalowanych w miejscach innych 
niż ogólnodostępne stacje ładowania, w 
szczególności w budynkach mieszkalnych). 
 

możliwości m.in. prowadzenia rozliczeń zużytej energii 
do ładowania oraz spełniające wymagania odbioru 
technicznego prowadzonego przez Urząd Dozoru 
Technicznego. 
 
Odp. Ad. III 
Projekt Planu przewiduje, że każdy punkt ładowania 
zainstalowany w stacji ładowania będzie dysponował 
mocą co najmniej 22 kW, a nie jak Pan sugeruje zapisać: 
“mniejszą lub równą” tej wartości. Czyli, że będzie to 
moc równa 22 kW lub większa. 
Definicja Ueipa pojęcia “punkt ładowania o normalnej 
mocy” wskazuje, że moc punktu ładowania równa 22 kW 
odnosi się również do takiego przypadku. 
Jeśli w ramach prowadzonych obecnie konsultacji 
projektu Planu zweryfikowane zostanie stanowisko 
odnośnie mocy pojedynczego punktu ładowania i 
zaproponowane będą również stacje z punktami 
ładowania o mocy większej niż 22 kW lub mniejszej niż 
22 kW, wówczas stosowne zapisy precyzujące moc i 
nazewnictwo punktów ładowania zostaną wprowadzone 
do treści Planu. 
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Uzasadnienie: 
Zmiana niezbędna w celu uzyskania zgodności z 
definicjami zawartymi w ustawie o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych. 

64. 15.05. Dzień dobry, 
 
Bardzo dziękuję za odpowiedź, natomiast bardzo 
proszę, aby Państwo zapoznali się ze wskazanymi 
lokalizacjami i je przeanalizowali, ponieważ w obu 
przypadkach alternatywnych lokalizacji wskazałem 
wyłącznie działki miejskie lub będące w zarządzie 
m.st. Warszawy, zatem zlokalizowanie na nich stacji 
nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. 
Dodatkowo, są to tereny stanowiące np. rezerwy lub 
nie planowane do zagospodarowania, zatem 
stanowią idealną lokalizację dla takich stacji - w 
przeciwieństwie do miejsc, które zostały wskazane 
kosztem miejsc parkingowych. Również jestem 
zdania, że należy wspierać różne formy transportu, 
natomiast nie można tego robić kosztem innych - 
zatem skoro są dostępne tereny nie kolidujące z 
istniejącą infrastrukturą oraz miejscami 
parkingowymi, bardzo proszę, aby w pierwszej 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 
(udzielono 
odpowiedzi 
mailowo) 

Stacje ładowania, mające powstać w oparciu o Plan 
budowy stacji, będą budowane przez i na koszt firm 
energetycznych, tzn. operatorów systemu 
dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD). 
Wszystkie koszty dodatkowe, wynikające np.  
z konieczności odpłatnego pozyskania i / lub uzbrojenia 
technicznego gruntów na cele związane z budową 
stanowisk postojowych przy stacjach ładowania będą 
traktowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
jako koszty "nieuzasadnione", w związku z czym OSD nie 
są zainteresowane ich ponoszeniem z własnego budżetu 
inwestycyjnego. Dlatego też m.st. Warszawa 
przygotowując projekt Planu budowy stacji wzięło pod 
uwagę to ograniczenie i wskazało grunty, które są w jego 
dyspozycji, dostępne bez potrzeby dodatkowego 
inwestowania, aby nie generować nieuzasadnionych 
ekonomicznie i społecznie kosztów budowy 
infrastruktury ładowania pojazdów, oraz aby nie 
wydłużać czasu jej powstawania. 
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kolejności rozpatrzyli je Państwo pod kątem stacji. 
Pozdrawiam,  

65. 18.05. Dzień dobry. 
Przesyłam propozycję instalacji stacji na ul. Jurajska 
oraz na ul. Pieskowa Skała. 
 

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 

1. ul. Jurajska - tereny w użytkowaniu wieczystym 
(niedostępne dla m.st. Warszawa) - brak możliwości 
budowy stacji w ramach Planu budowy 
 
2. ul. Pieskowa Skała - brak dostępnych stanowisk 
postojowych - brak możliwości budowy stacji w ramach 
Planu budowy 

66. 18.05. Dzień dobry, 
 
Chciałbym zgłosić propozycję umieszczenia stacji 
ładowania dla samochodów elektrycznych w 
okolicach ulic: Jurajska, Pieskowa Skała, Kłobucka. 
 
Pozdrawiam,  
 

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 

1. ul. Jurajska - tereny w użytkowaniu wieczystym 
(niedostępne dla m.st. Warszawa) - brak możliwości 
budowy stacji w ramach Planu budowy  
2. ul. Pieskowa Skała - brak dostępnych stanowisk 
postojowych - brak możliwości budowy stacji w ramach 
Planu budowy 
3. ul. Kłobucka - brak dostępnych stanowisk postojowych 
- brak możliwości budowy stacji w ramach Planu budowy 

67. 18.05. Witam 
Pragnę przedstawić propozycję instalacji stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych w okolicach 
osiedla Central Park Ursynow najlepiej na ul. 
Kłobuckiej oraz na ul. Pieskowej Skale. 
Dziękuje,  

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 

1.w okolicach osiedla Central Park Ursynów najlepiej na 
ul. Kłobuckiej - brak dostępnych stanowisk postojowych - 
brak możliwości budowy stacji w ramach Planu budowy 
2. ul. Pieskowa Skała - brak dostępnych stanowisk 
postojowych - brak możliwości budowy stacji w ramach 
Planu budowy 
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68. 18.05. Witam 
prosze o rozważenie stacji ładowania w okolicy ulicy 
Kłobucka, Pieskowa Skała, Złoty Potok- obok 
zapominanego wielokrotnie przez UD Ursynów 
obszaru wybudowane zostały już 24 bloki- rośnie 
kolejne ogromne osiedle i myślę, że to nie koniec. To 
samo tyczy się business parku Poleczki. Dlaczego ten 
rejon Ursynowa jest praktycznie zawsze wykluczony? 
 

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 

w okolicy ulic: 
1. ul. Kłobucka - brak dostępnych stanowisk postojowych 
- brak możliwości budowy stacji w ramach Planu budowy 
2. ul. Pieskowa Skała - brak dostępnych stanowisk 
postojowych - brak możliwości budowy stacji w ramach 
Planu budowy 
3. Złoty Potok - tereny w użytkowaniu wieczystym - brak 
możliwości budowy stacji w ramach Planu budowy 
4. business park Poleczki - brak dostępnych stanowisk 
postojowych - brak możliwości budowy stacji w ramach 
Planu budowy 

69. 19.05. Szanowni Państwo, 
Zwracam się z prośbą o uwzględnienie ulic Kłobucka, 
Pieskowa Skała oraz Złoty Potok przy planowaniu 
budowy stacji ładowania samochodów 
elektrycznych. 
Osiedle bardzo prężnie się rozwija, mieszka tu dużo 
nowoczesnych rodziny, pragniemy nie odstawać od 
całego Ursynowa w temacie wspomnianych stacji. 
Pozdrawiam serdecznie,  

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 

1. ul. Kłobucka - brak dostępnych stanowisk postojowych 
- brak możliwości budowy stacji w ramach Planu budowy 
2. ul. Pieskowa Skała - brak dostępnych stanowisk 
postojowych - brak możliwości budowy stacji w ramach 
Planu budowy 
3. Złoty Potok - tereny w użytkowaniu wieczystym - brak 
możliwości budowy stacji w ramach Planu budowy 
 

70. 19.05. Dzień dobry, 
Mieszkam na Saskiej Kępie. Uważam, że nie 
wszystkie lokalizacje zaproponowane na Saskiej 
Kępie zostały dobrane optymalnie. Przede wszystkim 

Uwaga 
uwzględniona 

Do projektu Planu budowy stacji dodano bazę ładowania 
(dwie stacje) przy ul. Francuskiej 15 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
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nie wzięto pod uwagę ul. Francuskiej/jej najbliższej 
okolicy. Właśnie w tym rejonie jest największa 
rotacja pojazdów przebywających do kilku godzin. To 
są właśnie optymalne warunki do ładowania pojazdu 
(Nie bez powodu to galerie handlowe jako jedne z 
pierwszych instalowały takie stacje dla swoich 
klientów). 
Tymczasem jedna propozycja stacji ładowania 
pojazdów najbliższej ul. Francuskiej jest na ul. 
Paryskiej na wysokości wiadukty Al. Stanów 
Zjednoczonych gdzie dominuje niemal wyłącznie 
funkcja mieszkalna. 
Druga propozycja przy ul. Saskiej. Argumentem 
wskazanym w dokumencie jest rekreacja co 
faktycznie należy rozumieć jako dwie szkoły, w 
których wieczorami sale lub boiska mogą być 
wynajmowane. 
Obie te lokalizacje w porównaniu z naturą ul. 
Francuską nie wydają się gwarantować wyższej 
użyteczności. 
 
Jeśli chodzi o proponowane lokalizacje na ul. 
Lizbońskiej i na ul. Międzynarodowej to faktycznie są 
to duże osiedla domów mieszkalnych i te stacje 

elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stacje ładowania. 
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mogą znaleźć stałych użytkowników. 
Zgadzam się również z lokalizacją przy Parku 
Skaryszewskim. To miejsce podobnie jak 
proponowane przeze mnie w okolicy ul. Francuskiej 
powinno cieszyć się sporą rotacją z tym, że stacja 
przy parku raczej w ciągu dnia a na ul. Francuskiej da 
możliwość ładowania aut np gościom licznych 
restauracji i mieszkańcom również wieczorem czy w 
nocy. 
Z poważaniem,  

71. 20.05. Dzień dobry, 
chciałabym zaproponować jeszcze jedno miejsce do 
ładowania samochodów elektrycznych na Bródnie. 
Uważam, że dobrze nadawałaby się część działki nr 
33/1 z ob. 40813 usytuowana pomiędzy blokiem 
przy ul. Poborzańskiej 39 a Poborzańskiej 43. Jest to 
miejsce niezagospodarowane, idealnie nadające się 
krótkoczasowy parking ze stacjami ładującymi. 
Wokół stoi wiele nowych bloków, niestety nie są one 
wyposażone w taką infrastrukturę, podobnie jak 
parking podziemny sąsiadującej galerii handlowej. Z 
rozmów z sąsiadami oraz obserwacji otoczenia 
wynika, że taka stacja w najbliższej okolicy byłaby 
bardzo pożądana z uwagi na pojawiającą się coraz 

Uwaga 
uwzględniona 

Do projektu Planu budowy dodano stację zlokalizowaną 
pomiędzy blokiem przy ul. Poborzańskiej 39 a 
Poborzańskiej 43 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stację ładowania. 
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większą ilość samochodów hybrydowych i 
elektrycznych. Mam nadzieję, że rozważą Państwo 
dodanie tej lokalizacji do planowanej infrastruktury. 
Pozdrawiam,  

72. 20.05. Szanowni Państwo, 
Nawiązując do projektu "Planu budowy 
ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych na obszarze m.st Warszawy", 
przesyłam następujące uwagi i wnioski. 
1. Podstawowym warunkiem przy budowie stacji 
ładowania powinno być, by nie pogarszały one 
warunków ruchu pieszego. Tym samym stacje 
kategorycznie nie powinny być stawiane na 
chodnikach w sposób ograniczający jego szerokość. 
Powinny być lokalizowane wyłącznie w części pasa 
drogowego przeznaczonej dotychczas na miejsca do 
parkowania pojazdów bądź w linii słupów/słupków. 
W tym drugim przypadku istotne jest jednak, by nie 
były stawiane w sposób skutkujący zwężeniem 
chodnika w większym stopniu niż dotychczas. 
(Ewentualne różnice w szerokości względem słupka 
powinny skutkować odpowiednim dosunięciem 
ładowarki do krawędzi miejsca parkingowego.) 
Dla porządku przypominam, iż miejsca parkingowe 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 

Ad.1. Stacje ładowania zostały zlokalizowane tak, aby 

zminimalizować ich wpływ na ruch pieszy. Nie 

lokalizowano ich w miejscach, które charakteryzują się 

wąskimi ciągami pieszymi i gdzie ich budowa 

spowodowałaby zawężenie chodnika poniżej 

obowiązujących wymagań. Pragniemy zwrócić uwagę na 

to, że projekt Planu budowy, po zakończeniu procesu 

konsultacji, będzie jeszcze podlegał weryfikacji, w 

związku z tym, że zawarto w nim większą liczbę punktów 

ładowania, niż wynikająca z Raportu opracowanego przez 

m.st. Warszawa. W związku z tym zaproponowane 

lokalizacje przeanalizowane będą ponownie, tak aby do 

ostatecznej wersji Planu wybrać te, które nie mają 

negatywnego wpływu na ruch pieszy. 

Ad. 2. Stacje ładowania dedykowane będą ładowaniu 

samochodów elektrycznych. Nie planuje się rozszerzania 

ich funkcjonalności o ładowarki dla rowerów. 
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nie wymagają skrajni, jako że jest ona wliczona w ich 
wymiary. Dodatkowa skrajnia wymagana jest jedynie 
w przypadku jezdni bez wyznaczonych miejsc do 
parkowania. Jezdnią nie jest m.in. pas parkingowy. 
Wynika to jednoznacznie z przepisów, choćby 
paragrafu 30 "Rozporządzenia ws. warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne", gdzie zaznaczono, iż pas postojowy 
znajduje się przy jezdni lub poza nią, nie stanowi zaś 
jej części. 
2. W ramach realizacji projektu powinny zostać 
uwzględnione stacje do ładowania innych pojazdów 
niż samochody, np. rowerów elektrycznych. Mogą 
one być rozszerzeniem funkcji stacji do ładowania 
samochodów lub alternatywą dla nich. 
Stacje umożliwiające ładowanie roweru powinny 
umożliwiać jednocześnie jego bezpieczne przypięcie. 
3. Wskazane jest, aby stacje były rozproszone po 
dzielnicach, a nie koncentrowały się w centrum.  
W ten sposób będą spełniały swoją funkcję  
i mieszkańcy będą mogli ładować pojazdy w nocy  
w dzielnicach sypialnych. 
4. Wygląd stacji powinien zostać skonsultowany  

Ad. 3. Zgodnie z uwagami zgłaszanymi podczas 

konsultacji społecznych liczba stacji ładowania w ścisłym 

centrum Warszawy zostanie ograniczona.  

Jeśli natomiast chodzi o stacje lokalizowane na terenach 

osiedli mieszkaniowych, w dzielnicach oddalonych od 

centrum informujemy, że tam gdzie to możliwe, zgodnie 

z uwagami mieszkańców, lokalizowane zostały stacje 

ładowania pojazdów elektrycznych. Natomiast należy 

zwrócić uwagę na to, że stacje lokalizowane były tam 

gdzie dostępne były istniejące miejsca parkingowe oraz 

na terenach należących do miasta lub Skarbu Państwa. 

Warto zwrócić uwagę na to, że w ramach osiedli 

mieszkaniowych tereny, gdzie lokalizowane są 

ogólnodostępne parkingi, podlegają dzierżawie, co w 

konsekwencji uniemożliwiało lokalizację stacji w ramach 

projektu Planu budowy, na terenach które byłyby 

korzystne z punktu widzenia mieszkańców. 

Ad. 4. Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta Biura 

Architektury i Planowania Przestrzennego opracował 

Wytyczne dot. wyglądu i lokalizacji stacji ładowania 
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z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego. 
z poważaniem,  

pojazdów elektrycznych, które będą stosowane przy 

budowie stacji ładowania na terenie m.st. Warszawy. 

73. 20.05. Szanowni Państwo, 
 
W imieniu innogy Polska S.A., chciałbym zgłosić 
uwagę odnośnie projektu "Planu budowy 
ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych na obszarze m.st Warszawy". 
Projekt ten jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ 
zgodnie z Ustawą o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych, to właśnie innogy Polska zostanie 
wybrane jako Operator tych stacji. 
Wspomniana uwaga dotyczy wyposażenia 
technicznego, a konkretnie kabli ładowania.  
Z naszych doświadczeń wynika, że stacje powinny 
być wyposażone w kable ładowania Type 2. 
Wynika to z faktu, że obecnie głównym 
użytkownikiem stacji ładowania są samochody 
firmowe, w tym należące do flot car sharingowych i 
firm taksówkarskich. 
Potwierdzeniem tego jest obecna sytuacja w 
Warszawie - obecnie w każdej firmie car sharingowej 
znajdują się samochody elektryczne(innogy go, 

Uwaga 
uwzględniona 
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Panek, 4mobility, Trafficar). 
Takie samochody nie mają na wyposażeniu kabli 
ładowania, ponieważ zostawienie ich w bagażnikach 
samochodu jest niemożliwe ze względów 
bezpieczeństwa. 
Dlatego niestety, mogą się one ładować tylko i 
wyłącznie na stacjach, które posiadają przewody 
ładowania. 
Należy też pamiętać, że stacja posiadająca przewody 
w żaden sposób nie ogranicza dostępu dla 
pozostałych użytkowników samochodów 
elektrycznych. 
Obecnie większość modeli korzysta z wtyczki Type 2. 
Są w użyciu modele, które korzystają z innych 
rozwiązań, ale samochody te mogą się ładować na 
stacjach z użyciem specjalnych przejściówek. 
Oczywiście są one wymagane niezależnie od tego czy 
stacja posiada gniazda, czy przewody Type 2. 
W związku z powyższym, proszę o rozważenie naszej 
opinii. 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących 
elektromobilności, proszę o kontakt. 
Pozdrawiam,  
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74. 21.05. Dzień dobry 
Jestem mieszkańcem osiedla Wawer-Las. Również 
jestem zainteresowany 
pojazdami elektrycznymi. Jednak patrząc na projekt 
planu, zastanawiające 
jest dlaczego pominięto w nim całkowicie 
nadwiślańską część Wawra? 
Proponuję rozważyć lokalizację puntów ładowania 
na parkingu przy kościele - 
ul. Kadetów, przy placu zabaw - ul. Łasaka, lub przy 
sklepie Lidl ul. Trakt Lubelski. 
Są to punkty gdzie ludzie często przebywają i takie 
instalacje miały by rację bytu. 
Z poważaniem, 

Uwaga nie 

została 

uwzględniona 

Po analizie proponowanych lokalizacji ustalono jn.: 
1. parking przy kościele - ul. Kadetów - obecny status 
terenu "POZOSTAŁE", tereny nie są w dyspozycji m.st. 
Warszawy – brak możliwości lokalizacji stacji w ramach 
Planu budowy 
2. przy placu zabaw - ul. Łasaka - tereny z zabudową 
jednorodzinną, niewielkie zapotrzebowanie na stację 
ogólnodostępną - brak możliwości lokalizacji stacji w 
ramach Planu budowy 
3. przy sklepie Lidl ul. Trakt Lubelski - obecny status 
terenu parkingu "POZOSTAŁE", teren nie jest w 
dyspozycji m.st. Warszawy - brak możliwości lokalizacji 
stacji w ramach Planu budowy 

75. 25.05. Witam proponuje lokalizację w Wesołej Centrum ul. 
Głowackiego przy stacji PKP lub ul. Pułku Praskiego 
przy parking Poczcie. 
Z wyrazami Szacunku, 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 

1. ul. Głowackiego przy stacji PKP - obecny status 
terenów "UŻYTKOWANIE WIECZYSTE", tereny nie są w 
dyspozycji m.st. Warszawy - brak możliwości lokalizacji 
stacji w ramach Planu budowy 
2. ul. 1 Pułku Praskiego, parking przy Poczcie - nowa 
stacja dodana do projektu Planu budowy 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
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do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stacje ładowania. 

76. 26.05 Dzień dobry, 
 
Chciałbym zgłosić swoją uwagę dotyczącą 
umiejscowienia nowych stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych na Bemowie. 
Jeden z podanych adresów to Osmańczyka 12. 
Lokalizacją trochę niefortunna z uwagi na 
umiejscowienie blisko przystanku i wyjazdu z osiedla 
oraz na zakręcie (w tym miejscu ulica skręca). 
Według mnie lepsze umiejscowienie to Obrońców 
Tobruku 18, blisko sklepu Żabka. Jest tam więcej 
miejsca oraz 6 miejsc parkingowych przeznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych. Nie mam nic przeciwko 
tym miejscom ale są one nonstop wolne. Być może 
należało by sprawdzić czy taka ilość jest konieczna. 
Na pewno jest więcej miejsca na lokalizację stacji 
ładowania. Być może za lokalizacją Osmańczyka 12 
przemawia łatwiejsze podpięcie do sieci zasilającej 
ale proszę o ponowną analizę. Proponowany przeze 
mnie adres jest bezpieczniejszy i łatwiejszy w 
realizacji 
Pozdrawiam,  

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 

ul. Obrońców Tobruku 18, blisko sklepu Żabka - obecny 
status terenów "UŻYTKOWANIE WIECZYSTE", tereny nie 
są w dyspozycji m.st. Warszawy - brak możliwości 
lokalizacji stacji w ramach Planu budowy 
 
Ul. E. J. Osmańczyka - stacja usunięta z projektu Planu 
budowy stacji. 
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77. 26.05. Dzień dobry. 
Czytając ostatnio jedną gazetę napotkałem się na 
informację o planach dot. budowy stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych na Bemowie. Znalazłem tam 
listę miejsc w których owe stacje mają być 
umiejscowione. Mam jednak jedną uwagę. Uważam 
że decyzja na postawienie stacji ładowania przy 
adresie Osmańczyka 12 jest złym pomysłem. Na 
parking o którym mowa w artykule jest bardzo duży 
popyt, a łącząc to z wyjazdem z osiedla, 
przystankiem autobusowym i niedalekim zakrętem 
w ul. Pieniążka umiejscowienie stacji ładowania 
może stwarzać zagrożenie, i wszechobecne 
zamieszanie. Proponuję więc zmianę lokalizacji, i 
zamianę dwóch z siedmiu miejsc dla osób 
niepełnosprawnych, umieszczonych przy Obrońców 
Tobruku 18 na stacje ładowania. Miejsca te są 
bardzo rzadko używane, właściwie to prawie zawsze 
stoją puste a fakt że znajdują się przy sklepach 
dodatkowo zwiększa wygodę takich stacji. 
Zamieszczam zdjęcie pięciu z wspomnianych siedmiu 
miejsc dla osób niepełnosprawnych (pozostałe dwa 
są po drugiej stronie wyjazdu z osiedla). Proszę o 

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 

ul. Obrońców Tobruku 18, blisko sklepu Żabka - obecny 
status terenów "UŻYTKOWANIE WIECZYSTE", tereny nie 
są w dyspozycji m.st. Warszawy - brak możliwości 
lokalizacji stacji w ramach Planu budowy 
 
Ul. E. J. Osmańczyka - stacja usunięta z projektu Planu 
budowy stacji. 
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rozważenie mojej propozycji. 
Z poważaniem,  

78. 26.05. Odnośnie do: konsultacji społecznych na temat 
projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze 
Warszawy 
Lokalizacja: ulica Edmunda Jana Osmańczyka 12 
 
1. Poproszę o informację, gdzie dokładnie będzie 
zlokalizowana stacja - według mapy zamieszczonej 
https://um-
warszawa.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?a
ppid=db4f95c2586a40de96bdd969c3560f98 stacja 
będzie umieszczona na miejscach parkingowych 
dostępnych wzdłuż ulicy Osmańczyka 
 - czy sama stacja będzie stała na chodniku? Tam jest 
bardzo wąski chodnik i nie ma miejsca na 
postawienie stacji. 
 - a może stacja będzie postawiona na trawniku? Jeśli 
tak, powinno być to uzgodnione z Wydziałem 
Ochrony Środowiska, który opiekuje się roślinnością 
na trawniku przy Osmańczyka. 
 
2. Obecnie w realizacji jest mój projekt z budżetu 

Uwaga 
uwzględniona 

Stacja usunięta z projektu Planu budowy w związku z 
uwagami zgłaszanymi przez mieszkańców i związku z 
planowanymi pracami w ramach budżetu 
obywatelskiego. 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania


Załącznik nr 1 do raportu z konsultacji społecznych dot. stacji ładowania pojazdów elektrycznych 
Zestawienie uwag i sposobu ich rozstrzygnięcia w ramach konsultacji z mieszkańcami projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych na obszarze m.st. Warszawy 
 
Więcej informacji znajdziesz na: www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania 
 
Termin konsultacji: 14.04. – 31.05.2020 roku 
 

89 
 

Lp. Data 
zgłoszenia 

uwagi 

 
Treść uwagi 

 
Rozstrzygnięcie  

 
Wyjaśnienie 

1 2 3 4 5 

obywatelskiego na rok 2020 "Mała architektura w 
rejonie Fortu Bema – ławki, kosze na śmieci, stojak 
rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki 
(separatory parkowania)", który przewiduje 
zamontowanie separatorów parkowania właśnie we 
wskazanej lokalizacji na ulicy Osmańczyka. Umowa z 
wykonawcą na montaż separatorów została już 
podpisana, separatory mają być zmontowane do 
końca czerwca 2020r. 
 - Ile zatem miejsc parkingowych zostanie zajętych 
przez stację? 
 - Rozumiem, że firma, która będzie operatorem 
stacji ładowania wie, że będą tam separatory i ich 
nie zdemontuje? 
Dodaję do wiadomości Pana xxxxxxxxx, który z 
ramienia Urzędu Dzielnicy Bemowo zajmuje się 
wdrożeniem tego projektu. 
Z poważaniem,  

79. 27.05. Dzień dobry, 
chciałem wyrazić swoją aprobatę w kwestii 
wybudowania stacji lądowania samochodów na pętli 
przy ul. Wiernej. 
Bardzo dobra lokalizacja i duża ilość mieszkańców 
którzy z tego mogą skorzystać. 

Uwaga 
uwzględniona 
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Coraz więcej jest osób które są zainteresowane 
elektro-mobilnością a obecnie powstrzymuje je  
przed nabyciem takiego pojazdu brak osiągalnych 
stacji ładowania. 
Sądząc po tempie rozwijania się osiedla i patrząc 
przyszłościowo na rozwój elektro mobilności to by 
się prosiło w tym miejscu 2 słupki do ładowania. 
Pojawiające się nowe punkty zasilania na pewno 
podniosą innowacyjność i ekologiczność okolicznych 
terenów. 
Pozdrawiam,  

80. 27.05. Witam 
Mam propozycje 2 dobrych lokalizacji 
umiejscowienia ładowarek publicznych. 
1. ul Łukowa, górny parking, zaułek przy ogrodzeniu 
szkoły podstawowej Tam można zrobić nawet kilka 
miejsc do ładowania. I wtedy korzystałoby z tego 
mysle ze wielu ludzi mieszkających na tym osiedlu. 
2. Jana Pawła II 61, z tylu budynku, naprzeciwko 
Administracji – jest taka zatoczka, tam także 
moznaby ze 2 miejsca do ladowania postawić. 
Prosilbym także o jakies miejsce w okolicy Siennej / 
Zelaznej 41. To już taka moja prywata, bo tam często 
jestem i będę wtedy się ladowal podjezdzajac swoim 

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 

1.ul. Łukowa, górny parking, zaułek przy ogrodzeniu 
szkoły podstawowej - obecny status terenów 
"UŻYTKOWANIE WIECZYSTE" i "POZOSTAŁE"; tereny nie 
są w dyspozycji m.st. Warszawy - brak możliwości 
lokalizacji stacji w ramach Planu budowy 
 
2. ul. Jana Pawła II 61, z tylu budynku, naprzeciwko 
Administracji - obecny status terenów "UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE"; tereny nie są w dyspozycji m.st. Warszawy - 
brak możliwości lokalizacji stacji w ramach Planu budowy 
 
3. ul. Sienna / Żelazna 41 - w tym rejonie zaplanowana 
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mam nadzieje za 2-3 miesiace elektrykiem J 
Pozdrawiam,  

jest budowa dwóch stacji - brak zasadności lokalizacji 
nowej stacji w ramach Planu budowy 
 

81. 27.05 Dobry wieczór, 
świetny pomysł na postawienie stacji ładujących 
mam nadzieję, że będą dwie?Kolejne  etapy osiedla 
w budowie i nie zapowiada się koniec- przyrost 
zaludnienia w ostatnich 5 latach na Osiedlu Wilno 
jest gigantyczny! 
W końcu nie trzeba będzie jeździć i szukać 
pobliskich. Mnóstwo ludzi z osiedla posiada 
samochody hybryda plug in oraz całkowicie 
elektryczne - to jest naprawdę dobra inwestycja 
przyszłościowa. Miejsce postawienia przy ulicy 
Wiernej obok stacji Zacisze Wilno czyli węzła 
komunikacyjnego - naprawdę zda egzamin i sprawdzi 
się w 100%. Popieram i bardzo się cieszè. 
Pozdrawiam 

Uwaga 
uwzględniona 

 

82. 28.05. Szanowni Państwo, 
 
W związku z konsultacjami dotyczącymi lokalizacji 
stacji ładowania pojazdów przy ulicy Thommeego 
chciałbym zgłosić swój sprzeciw przeciwko tej 
lokalizacji. W tym miejscu znajdują się miejsca 

Uwaga 
uwzględniona 

Stacja wykreślona z projektu Planu budowy stacji. 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania


Załącznik nr 1 do raportu z konsultacji społecznych dot. stacji ładowania pojazdów elektrycznych 
Zestawienie uwag i sposobu ich rozstrzygnięcia w ramach konsultacji z mieszkańcami projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych na obszarze m.st. Warszawy 
 
Więcej informacji znajdziesz na: www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania 
 
Termin konsultacji: 14.04. – 31.05.2020 roku 
 

92 
 

Lp. Data 
zgłoszenia 

uwagi 

 
Treść uwagi 

 
Rozstrzygnięcie  

 
Wyjaśnienie 

1 2 3 4 5 

parkingowe wykorzystywane przez SP 150. Szkoła 
dysponuje ograniczoną ilością miejsc parkingowych i 
zabranie kolejnych 2 miejsc na stację utrudni 
rodzicom dowóz dzieci i negatywnie wpłynie na 
bezpieczeństwo uczniów. Każde miejsce parkingowe 
przy ulicy Thommego jest istotne dla organizacji, w 
sposób bezpieczny, procesu dowożenia i odbierania 
dzieci. Jednocześnie nie ma żadnej potrzeby by 
infrastruktura ładowania pojazdów znajdowała się w 
tym miejscu. Boernerowo to osiedle domów 
jednorodzinnych i mieszkańcy mogą ładować 
pojazdy w garażach a osoby przyjeżdzające, jak wyżej 
wykazałem, nie powinny blokować na czas dłuższy 
miejsc parkingowych niezbędnych dla szkoły. 
Pozdrawiam, 

83. 28.05. Szanowni Państwo, 
 
W związku z konsultacjami dotyczącymi lokalizacji 
stacji ładowania pojazdów przy ulicy Thommeego 
chciałbym zgłosić swój protest przeciwko tej 
lokalizacji. W tym miejscu znajdują się miejsca 
parkingowe wykorzystywane przez Szkołę 
Podstawową nr 150. 
Szkoła dysponuje ograniczoną ilością miejsc 

Uwaga 
uwzględniona 

Stacja wykreślona z projektu Planu budowy stacji. 
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parkingowych i zabranie kolejnych 2 miejsc na stację 
utrudni rodzicom dowóz dzieci i negatywnie wpłynie 
na bezpieczeństwo uczniów a także na ruch 
pojazdów na osiedlu. Jednocześnie nie ma żadnej 
potrzeby by infrastruktura ładowania pojazdów 
znajdowała się w tym miejscu. Boernerowo to 
osiedle domów jednorodzinnych i mieszkańcy mogą 
ładować pojazdy w garażach a osoby przyjeżdzające, 
jak wyżej wykazałem, nie powinny blokować na czas 
dłuższy miejsc parkingowych niezbędnych dla szkoły. 
Proszę zatem o lokalizację miejsc do ładowania 
pojazdów poza osiedlem Boernerowo. 
Pozdrawiam,  

84. 29.05. Dzień dobry, 
bardzo dobry pomysł na osiedlu Wilno jest ogromne 
zapotrzebowanie - dwie koniecznie wspomogłyby 
kierowców. Budują się nowe bloki, ludzie jeżdżą i 
doładowują po okolicach. Widać, że ludzie mają 
takie samochody w garażach czy po uliczkach też są. 
Wiec zapotrzebowanie na dwie stacje ładujące to 
dobry pomysł. 
Pozdrawiam,  

Uwaga 
uwzględniona 

 

85. 29.05. Dotyczy: planu budowy ogólnodostępnych stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze m.st. 

Uwaga 
uwzględniona 

Stacja zlokalizowana przy Rybałtów 18 została usunięta z 
Planu budowy. 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania


Załącznik nr 1 do raportu z konsultacji społecznych dot. stacji ładowania pojazdów elektrycznych 
Zestawienie uwag i sposobu ich rozstrzygnięcia w ramach konsultacji z mieszkańcami projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych na obszarze m.st. Warszawy 
 
Więcej informacji znajdziesz na: www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania 
 
Termin konsultacji: 14.04. – 31.05.2020 roku 
 

94 
 

Lp. Data 
zgłoszenia 

uwagi 

 
Treść uwagi 

 
Rozstrzygnięcie  

 
Wyjaśnienie 

1 2 3 4 5 

Warszawy 
 
Zarząd Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Klub 
Dwustu” w związku z konsultacjami planu budowy 
ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych, informuje, że opiniuje negatywnie 
propozycję usytuowania stacji przy ul. Rybałtów 18 
(2 stacje, 4 punkty) tabela 13 pkt 14. 
Przy budynku przy ul. Rybałtów 18 znajduje się tylko 
21 stanowisk postojowych. W chwili obecnej już są 
problemy z parkowaniem w okolicy budynków 
zamieszkałych przez członków Spółdzielni „Klub 
Dwustu” (ul. Rybałtów 18, ul. Rybałtów 20, ul. 
Ekologiczna 28, ul. Ekologiczna 26). 
Na ulicy Ekologicznej są miejsca wzdłuż ulicy w 
bardzo ograniczonej ilości. 
Przy budynku przy ul. Rybałtów 20 jest 10 miejsc 
postojowych. Dodatkowo naprzeciwko budynku przy 
ul. Rybałtów 18 znajdują się : kościół pw. Ojca Pio, 
który również posiada ograniczoną ilość miejsc 
postojowych dla osób, które uczestniczą w 
uroczystościach kościelnych. 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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86. 29.05. Dzień dobry, 
w nawiązaniu do konsultacji społecznych projektu 
"Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych na obszarze m.st Warszawy" 
przesyłam poniższe uwagi i propozycje: 
 
1. Miejskie stacje ładowania pojazdów elektrycznych 
powinny być zlokalizowane w większym stopniu 
poza "dzielnicami centralnymi". Stacje ładowania w 
prestiżowych lokalizacjach są instalowane przez 
deweloperów, inwestorów i inne prywatne 
podmioty, więc nie ma potrzeby zagęszczać 
infrastrukturę miejską, aby zachęcając pojazdy 
elektryczne do zajmowania ograniczonej przestrzeni 
parkingowej w centrum, chyba, że te miejsca do 
ładowania nie będą wyznaczane w miejscach 
istniejących ogólnodostępnych miejsc parkingowych 
(vide p.2) 
2. Stacje ładowania pojazdów elektrycznych nie 
powinny być instalowane na istniejących miejscach 
parkingowych, których jest wyraźny niedostatek. 
Miejsca te generują również istotny dochód w 
budżecie miasta, więc zmniejszanie (i tak 
niewystarczającej) liczby miejsc i ograniczanie 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 

Ad. 1. Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych 
projekt Planu budowy będzie podlegał weryfikacji, m.in. 
pod kątem zmniejszenia liczby stacji ładowania w 
dzielnicach centralnych. 
Ad. 2. Założeniem Planu budowy było lokalizowanie stacji 
ładowania przy istniejących miejscach parkingowych, aby 
nie generować dodatkowych kosztów związanych z 
budową nowych miejsc parkingowych po stronie budżetu 
miasta. 
Ad. 3. Wybór standardu obsługi stacji ładowania leży po 
stronie jej operatora, który ponosić będzie całkowite 
koszty funkcjonowania stacji ładowania przewidzianych 
w Planie budowy stacji. Jednakże standard ten będzie 
musiałby być zgodny z wymaganiami ustawy o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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dochodu z tego tytułu jest działaniem niekorzystnym 
dla mieszkańców i miasta. Stacje powinny być 
instalowane w nowych miejscach (takich, gdzie 
obecnie nie znajdują się miejsca parkingowe), które 
łatwiej wygospodarować poza obszarem 
funkcjonalnego centrum Warszawy. Ograniczanie 
programu instalacji do pasa dróg publicznych jest 
błędnym założeniem ograniczającym pozytywny 
wpływ potrzebnego programu. Realizacja 
harmonogramu nie powinna być celem nadrzędnym, 
lecz spójność i odpowiednie lokalizacje, które nie 
spowodują konfliktów wśród mieszkańców nie 
wyłączając zajmowania miejsc dla pojazdów 
elektrycznych przez pojazdy o napędzie 
konwencjonalnym, co podlega karze oraz jest 
frustrujące dla wszystkich stron, będzie odciągać 
uwagę Straży Miejskiej, która powinna zajmować się 
ważniejszymi problemami. 
3. Stacje ładowania powinny funkcjonować w 
standardzie OPEN API, tak aby zgodnie z trendami 
inteligentnych miast lokalizacje, podgląd zajętości 
oraz obsługa z płatnością włącznie, odbywały się 
przez aplikacje mobilne - co również przyczyni się do 
obniżenia kosztów obsługi operatora świadczącego 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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tę usługę w przyszłości oraz do maksymalizacji 
wykorzystania ładowarek. 
Z poważaniem,  

87. 29.05. Wyrażam sprzeciw wobec lokalizacji punktu 
ładowania pojazdów elektrycznych w sąsiedztwie 
budynku przy ulicy Rybałtów 18 w Warszawie. 
Usytuowanie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku 
mieszkalnego posiadającego już i tak niewielką strefę 
odległości od ulicy jest absurdalne, gdy 50-100 
metrów dalej znajduje się teren handlowo-usługowy 
z dobrym dojazdem, nadmierną ilością miejsc 
parkingowych i dużą niezagospodarowaną 
przestrzenią, z dala od okien budynków 
mieszkalnych. 
xxxxxx xxxxxx 

Uwaga 
uwzględniona 

Stacja zlokalizowana przy Rybałtów 18 została usunięta z 
Planu budowy. 
 
 

88. 29.05. Dzień dobry, 
zwracam się z prośbą o rozważenie przeniesienia 
zaplanowanego punktu ładowania z miejsca ul. 
Nowogrodzka/Lindleya 14 (w okolicy zaplanowany 
jest już jeden punkt - Starynkiewicza 7/9) w miejsce 
okolic Al. Jerozolimskie 85. Po tej stronie ulicy 
bardzo brakuje punktów ładowania. W okolicy 
funkcjonuje wiele kancelarii prawnych, kancelaria 
komornicza oraz Rzecznik Finansowy 

Uwaga nie 
została 
uwzględniona 

W rejonie centrum miasta jest zaplanowanych do 
wybudowania wiele stacji ładowania, kolejne we 
wskazanych lokalizacjach byłyby nadmiarowe.  

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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(www.rf.gov.pl). Często interesanci zwracają uwagę 
na brak podładowania samochodu elektrycznego w 
tej części Warszawy. 
Dziękuję za możliwość podzielenia się swoją opinią. 
Z poważaniem,  

89. 29.05. Szanowni Państwo, 
 
 W związku z przeprowadzanymi przez Państwa 
konsultacjami chciałam zwrócić uwagę na brak 
punktów do ładowania samochodów elektrycznych 
w okolicach Al. Jerozolimskie 91-83. Pod adresem  
Al. Jerozolimskie 91 prowadzę Poradnię "Harmonia". 
Wielu pacjentów narzeka na brak punktów do 
ładowania samochodów elektrycznych w tych 
okolicach. Pod w/w adresem siedzibę ma również 
Szkoła Tańca Egurrola Dance Studio, której 
uczniowie nierzadko przyjeżdżają samochodami 
elektrycznymi. 
Pozdrawiam serdecznie,  

Uwaga nie 
Została 
uwzględniona 

W rejonie centrum miasta jest zaplanowanych do 
wybudowania wiele stacji ładowania, kolejne we 
wskazanych lokalizacjach byłyby nadmiarowe. 

90. 29.05. Szanowni Państwo, 
W odpowiedzi na skierowany do konsultacji 
społecznych projekt "Planu budowy 
ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych na obszarze m.st Warszawy", w 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwagi o charakterze szczegółowym: 
Ad. 1. Po konsultacjach społecznych projekt Planu 
budowy będzie podlegał weryfikacji, także w zakresie 
proponowanych mocy stacji ładowania. Zakładamy, że 
znacząca większość stacji będzie miała moc 22 kW. Nie 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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załaczeniu przekazuję stanowisko Fundacji Promocji 
Pojazdów Elektrycznych do tego dokumentu. 
z poważaniem,   
 

planuje się zmniejszania mocy stacji, gdyż stacje powinny 
być dostosowane do dynamicznie rozwijającego się 
rynku samochodów elektrycznych. W ostatecznej wersji 
projektu Planu budowy znajdą się natomiast ładowarki 
szybkie, zlokalizowane w centralnych obszarach miasta. 
Ad. 2. W ostatecznej wersji projektu Planu budowy 
zweryfikowane zostaną liczba i lokalizacje stacji 
ładowania, tak aby zmniejszyć ich ilość w dzielnicach 
centralnych. Należy jednak zauważyć, że z 
lokalizowaniem stacji ładowania w obszarach 
budownictwa wielorodzinnego wiążą się ograniczenia 
m.in. w postaci braku tytułu do danego gruntu, czy też 
braku wystarczającej liczby miejsc parkingowych. 
Odnosząc się natomiast do lokalizowania stacji 
ładowania na parkingach P+R, informujemy, że za 
budowę stacji ładowania w tych lokalizacjach odpowiada 
ZTM. Już w tej chwili stacje ładowania funkcjonują na 
kilku parkingach P+R oraz planuje się budowę kolejnych. 

91. 29.05. Temat: wybudowanie stacji ładowania samochodów 
elektrycznych przed szkołą na Thommego 
  
Szanowni Państwo, 
Wydaje mi się, że to stanowczo zły pomysł z uwagi 
na wielkość osiedla, ze względu na notoryczny brak 

Uwaga 
uwzględniona 

Stacja została wykreślona z projektu Planu budowy stacji. 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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miejsc do parkowania przed szkołą oraz związanym z 
tą inwestycją zwiększeniem ruchu samochodów na 
osiedlu. 
Proponowane przez Państwa pozostałe lokalizacje 
wystarczająco zabezpieczą potencjalne potrzeby 
mieszkańców osiedla. 
Z poważaniem,  

92. 29.05. Witam, 
Chciałbym zgłosić obiekt Ośrodka Sportu i Rekreacji 
m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer - Pływalnia Anin 
przy ul. V Poprzecznej 22 - do bazy lokalizacji stacji 
ładowania elektryków. 
Nasz obiekt rocznie notuje ponad 250.000 osobo-
wejść. 
Pozdrawiam,  

Uwaga 
uwzględniona 

Zaproponowano lokalizację stacji ładowania przy 
obiekcie OSIR Wawer przy ul. V Porzecznej nr 22 – wg 
wskazania Dyrekcji OSIR. 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stacje ładowania. 

93. 29.05. Szanowni Państwo, 
W ramach odbywających się konsultacji społecznych 
dotyczących lokalizacji i budowy stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych protestuję i jako 
mieszkaniec nie zgadzam się na budowę takiej stacji 
pod adresem RYBAŁTÓW 18. 
 
Nie zgadzam się na lokalizacje stacji ładowania 

Uwaga 
uwzględniona 

Stacja zlokalizowana przy Rybałtów 18 została usunięta z 
Planu budowy. 
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pojazdów elektrycznych pod adresem ul. Rybałtów 
18. 
 
 W tym miejscu jest budynek mieszkalny, nie zaś  
infrastruktura, o jakiej mowa w projekcie gdzie 
"Priorytetem przy wyborze wszystkich lokalizacji 
było umożliwienie mieszkańcom ładowania 
samochodu podczas przebywania w miejscach 
związanych z edukacją, kulturą, sportem i rozrywką, 
np. na błoniach PGE Narodowego. Stacje ładowania 
będą też instalowane w pobliżu urzędów czy 
placówek służby zdrowia, a także w sąsiedztwie 
budynków wielorodzinnych". 
Taka stacja, które będzie realizować te przesłankę 
niech będzie przy szkole ul. Wilczy Dół, przy basenie 
(wilczy dół),  przy Tesco, przy bazarku, przy zajezdni 
metra. Tymczasem przy ul. Rybałtów 18 jest i tak 
zbyt duże natężenie ruchu drogowego, brakuje 
miejsc postojowych dla mieszkańców,  z uwagi m.in. 
na msze w kościele. 
Pod tym adresem  ( Rybałtów 18 ) usytuowany jest j 
również PACZKOMAT INPOST, podjeżdżające 
samochody zastawiają jedyną drogę pożarowa do 
wieżowca, w tym miejscu znajduje się ponadto 
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śmietnik i wjazd do odbioru śmieci. Już teraz służby 
mogą mieć problem z dotarciem do wieżowca przy 
Rybałtów 20, planowana stacja tu kolejne 
utrudnienie. 
 Natomiast w budynku przy Rybałtów 18 brak jest 
garażu  i mieszkańcy korzystają z parkingu przed 
blokiem i zostaną pozbawieni tych miejsc. 
Z wyrazami szacunku 

94. 29.05. Witam, 
Podobnie jak większość moich sąsiadów : 
NIE ZGADZAM SIĘ  na lokalizacje stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych pod adresem ul. Rybałtów 
18, Warszawa dzielnica Ursynów. 
 
 W tym miejscu jest budynek mieszkalny, nie zaś  
infrastruktura, o jakiej mowa w projekcie gdzie 
"Priorytetem przy wyborze wszystkich lokalizacji 
było umożliwienie mieszkańcom ładowania 
samochodu podczas przebywania w miejscach 
związanych z edukacją, kulturą, sportem i rozrywką, 
np. na błoniach PGE Narodowego. Stacje ładowania 
będą też instalowane w pobliżu urzędów czy 
placówek służby zdrowia, a także w sąsiedztwie 
budynków wielorodzinnych". 

Uwaga 
uwzględniona 

Stacja zlokalizowana przy Rybałtów 18 została usunięta z 
Planu budowy. 
 
 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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Taka stacja które będą realizować te przesłankę 
niech będzie przy szkole ul. Wilczy Dół, przy basenie 
(wilczy dół),  przy Tesco, przy bazarku, przy zajezdni 
metra. Tymczasem przy ul. Rybałtów 18 jest i tak 
zbyt duże natężenie ruchu drogowego, brakuje 
miejsc postojowych dla mieszkańców,  z uwagi m.in. 
na msze w kościele. 
Pod tym adresem usytuowany jest j również 
paczkomat ( Rybałtów 18), podjeżdżające 
samochody zastawiają jedyną drogę pożarowa do 
wieżowca, w tym miejscu znajduje się ponadto 
śmietnik i wjazd do odbioru śmieci. Już teraz służby 
mogą mieć problem z dotarciem do wieżowca przy 
Rybałtów 20, planowana stacja tu kolejne 
utrudnienie. 
Natomiast w budynku przy Rybałtów 18 brak jest 
garażu  i mieszkańcy korzystają z parkingu przed 
blokiem i zostaną pozbawieni tych miejsc. 

95. 30.05. Nie zgadzam się na lokalizację stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych pod adresem ul. Rybałtów 
18. 
W tym miejscu jest budynek mieszkalny, nie zaś  
infrastruktura, o jakiej mowa w planie, gdzie 
"Priorytetem przy wyborze wszystkich lokalizacji 

Uwaga 
uwzględniona 

Stacja zlokalizowana przy Rybałtów 18 została usunięta z 
Planu budowy. 
 
 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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było umożliwienie mieszkańcom ładowania 
samochodu podczas przebywania w miejscach 
związanych z edukacją, kulturą, sportem i rozrywką, 
np. na błoniach PGE Narodowego. Stacje ładowania 
będą też instalowane w pobliżu urzędów czy 
placówek służby zdrowia, a także w sąsiedztwie 
budynków wielorodzinnych". 
Taka stacja,,która spełniać  realizować ww. 
przesłankę jaka wynika z założeń planu, niech będzie 
np. przy szkole ul. Wilczy Dół, przy basenie (wilczy 
dół),  przy Tesco, przy bazarku przy ul. STYJENSKICH, 
przy zajezdni METRA.  Natomiast przy rybaltow 18 
mieści się budynek mieszkalny a obok jest również 
paczkomat ( Rybałtów 18)i już teraz podjeżdżające 
samochody zastawiają jedyną drogę pożarową do 
wieżowca, ponadto w tym miejscu znajduje się 
śmietnik i wjazd do odbioru śmieci. Już teraz służby 
mogą mieć problem z dotarciem do wieżowca przy 
Rybałtów 20, planowana stacja to  kolejne 
utrudnienie. Przy ul. Rybałtów 18 jest i tak zbyt duże 
natężenie ruchu drogowego, brakuje miejsc 
postojowych dla mieszkańców,  z uwagi m.in. na 
msze w kościele. A przecież jest to budynek 
mieszkalny, my chcemy mieć ciszę a nie kolejne 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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samochody i śmieci. Już obecnie z uwagi na 
paczkomat dwa kosze na śmieci są wciąż 
przepełnione a śmieci rozwiewa wiatr po 
trawnikach. 
 Ponadto w budynku przy Rybałtów 18 brak jest 
garażu i mieszkańcy korzystają z parkingu przed 
blokiem i w rezultacie zostaną pozbawieni tych 
miejsc bo aż 4 zostaną zajęte na stację. Zamiast tego 
rodzaju inftastruktury mieszkańcy licza raczej na 
zieleń przed blokiem nr 20, podlewanie drzew i nie 
koszenie trawy przy drzewach bo te co są przy samej 
ulicy schną. TAKIEJ EKOLOGI CHCEMY MY 
MIESZKAŃCY A NIE NARZUCONEGO Z GÓRY Widzi MI 
SIĘ URZEDNIKA, KTÓRY POSTAWIL KROPKĘ OBOK 
NASZEGO BLOKU. Pozdrawiam 

96. 30.05 Szanowni Państwo, 
w ramach konsultacji społecznych dotyczących 
lokalizacji punktów ładowania samochodów 
elektrycznych chciałbym zwrócić uwagę na 
proponowaną w projekcie lokalizację punktu przy ul. 
Hirszfelda 11 na Ursynowie. 
Uważam, że to lokalizacja ze wszechmiar chybiona: 
1) Znajduje się tuż przy wejściu do Przedszkola nr 50, 
w bezpośredniej bliskości wejścia do Szkoły 

Uwaga 
uwzględniona 

Stacja wykreślona z Planu budowy.  
W projekcie Planu budowy stacji dodano stację na 
skrzyżowaniu ul. Gandhi i Hirszfelda. 
Uwaga: Wybudowanie stacji ładowania wymagać będzie 
potwierdzenia przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego możliwości technicznych sieci 
elektroenergetycznej (m.in. mocy zasilania) oraz dostępu 
do terenu dla budowy przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego stacje ładowania. 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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Podstawowej nr 323, a więc w rejonie, gdzie przez 
cały dzień - w półroczu zimowym także po zmroku - 
swobodnie poruszają i bawią się dzieci - pieszo, na 
hulajnogach, rowerach, rolkach. Stacja ładowania w 
tym miejscu wiąże się z koniecznością 
manewrowania samochodów, zwłaszcza cofania - 
szczególnie niebezpiecznego w pobliżu dzieci. Ze 
względów bezpieczeństwa należy odchodzić od 
dopuszczania i intensyfikowania ruchu 
samochodowego w bezpośrednim sąsiedztwie wejść 
do placówek oświatowych i wiele samorządów, 
także w Polsce, ostatnio takie kroki podejmuje. 
2) Dodatkowo miejsce proponowanego punktu 
ładowania przy ul. Hirszfelda znajduje się w wąskiej, 
kameralnej, wewnątrzosiedlowej uliczce, w głębi 
osiedla, wśród gęstej zabudowy mieszkaniowej. 
Umieszczenie tam punktu ładowania (dla dwóch aut 
jednocześnie!) będzie generowało tam stałe 
zwiększenie ruchu samochodowego w warunkach do 
tego nieprzystosowanych, co nieuchronnie 
wprowadza zagrożenia i uciążliwości dla 
mieszkańców: przede wszystkim ryzyko potrąceń i 
kolizji, korkowanie uliczki, blokowanie przejazdu czy 
rozjeżdżanie trawników. 

 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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Problem można jednak łatwo rozwiązać. Proponuję, 
aby omawiany punkt przenieść i zamiast przy 
Hirszfelda 11, ulokować go nieopodal - na 
obszernym parkingu wzdłuż ul. Indiri Ghandi na rogu 
Hirszfelda. Ta lokalizacja pozwoli uniknąć wszelkich - 
wspomnianych powyżej - wad i potencjalnych 
niebezpieczeństw zapewniając użytkownikom 
znacznie wygodniejszy dojazd (tuż przy głównej 
ulicy), a zarazem bliskość szkoły podstawowej, 
liceum, przedszkola i miejskiego basenu. 
Bardzo liczę na uważną analizę przedstawionych 
argumentów, krytyczną weryfikację umiejscowienia 
punktu przy Hiszfelda i pozytywne rozpatrzenie 
mojej propozycji zmiany planowanej lokalizacji. 
Z poważaniem, 

97. 31.05 Szanowni Państwo, 
stanowczo protestuję przeciw budowie stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych pod adresem 
Rybałtów 18. 
Z poważaniem,  

Uwaga 
uwzględniona 

Stacja zlokalizowana przy Rybałtów 18 została usunięta z 
Planu budowy. 
 

98. 31.05. Dzień dobry,   
Jako mieszkańcy zameldowani w budynku przy ul. 
Rybałtów 20, nie wyrażamy zgody na umiejscowienie 
aż 4 punktów/stacji ładowania pojazdów 

Uwaga 
uwzględniona 

Stacja zlokalizowana przy Rybałtów 18 została usunięta z 
Planu budowy. 
 
 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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elektrycznych przed naszym budynkiem. 
Na ten moment są już bardzo duże problemy z 
codziennym parkowaniem. 
Jeżeli punkty nie byłyby kosztem obecnie 
istniejących miejsc do parkowania (powstałyby nowe 
4 miejsca), myślę, że nie byłoby problemu.  
Ogromny obszar, który myślę, że można byłoby 
(oczywiście po konsultacjach) wykorzystać pod tym 
kątem znajduje się naprzeciwko - parking wokół 
parafii o. Pio. 
Myślę, że proboszcz mógłby zgodzić się na takie 
rozwiązanie, mając niemalże przez cały tydzień ok. 
30 miejsc wolnych. 
Z poważaniem,  

99. 31.05. Dzień dobry,  
Jako mieszkańcy zameldowani w budynku przy ul. 
Rybałtów 20, nie wyrażamy zgody na umiejscowienie 
aż 4 punktów/stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych przed naszym budynkiem. 
Na ten moment są już bardzo duże problemy z 
codziennym parkowaniem. 
Jeżeli punkty nie byłyby kosztem obecnie 
istniejących miejsc do parkowania (powstałyby nowe 
4 miejsca), myślę, że nie byłoby problemu.  

Uwaga 
uwzględniona 

Stacja zlokalizowana przy Rybałtów 18 została usunięta z 
Planu budowy. 
 
 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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Ogromny obszar, który myślę, że można byłoby 
(oczywiście po konsultacjach) wykorzystać pod tym 
kątem znajduje się naprzeciwko - parking wokół 
parafii o. Pio. 
Myślę, że proboszcz mógłby zgodzić się na takie 
rozwiązanie, mając niemalże przez cały tydzień ok. 
30 miejsc wolnych. 
Z poważaniem,  

100 31.05. Szanowni Państwo, 
w nawiązaniu do kończących się właśnie konsultacji 
społecznych projektu "Planu budowy 
ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych na obszarze m.st Warszawy” 
przekazuje w załączeniu stanowisko PSPA w 
przedmiotowej sprawie.  
Nasze uwagi, w większości wypowiedziane również 
podczas spotkania konsultacyjnego, mają charakter 
kierunkowy. Z racji ograniczonego czasu, nie mamy 
niestety możliwości odniesienia się do każdej z 
lokalizacji indywidualnie. Pozostajemy natomiast - 
zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami - do pełnej 
dyspozycji przy opracowaniu finalnej wersji planu, w 
tym zwłaszcza deklarujemy pełną wolę współpracy 
przy optymalizacji założeń rozbudowy infrastruktury 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 

Ad. 1. Moc stacji ładowania - w ostatecznej wersji Planu 
budowy dodanych zostanie kilka lokalizacji w centralnych 
obszarach miasta, przy bazach ładowania, które 
przeznaczone zostaną dla ładowarek szybkich. 
Ad. 2. Lokalizacje stacji ładowania - po zakończeniu 
konsultacji społecznych Plan budowy poddany zostanie 
weryfikacji m.in. w zakresie zmniejszenia liczby lokalizacji 
stacji ładowania w centralnych dzielnicach miasta. Należy 
jednak zauważyć, że z lokalizowaniem stacji ładowania w 
obszarach budownictwa wielorodzinnego wiążą się 
ograniczenia m.in. w postaci braku tytułu do danego 
gruntu, czy też braku wystarczającej liczby miejsc 
parkingowych. 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania
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ładowania. Z przyjemnością włączymy się w ten 
proces w Warszawie.  
Pozostaję w kontakcie. 
Pozdrawiam 

101 31.05. Szanowni państwo,  
Wyrażamy rodzinnie niniejszym mailem dezaprobatę  
w powyższej sprawie. 
Parking przy ul. Rybałtów 18 jest wyjątkowo 
obciążonym parkingiem/ miejscem na mapie Kabat  
ze względu na:  
paczkomat ( stałe dostawy i odbiory), siłownię przy 
ul, Rybałtów 20, kościół i kaplicę parafii pw. Św. Ojca 
Pio oraz mieszkańców 10-piętrowego kompleksu 
mieszkaniowego Rybałtów 20 przy Wąwozowej.  
To  jest od lat krytyczna ilość obciążenia parkingów i 
stałe kłopoty z parkowaniem,  dodatkowy słupek 
ładowania elektryków pogorszy sytuację jeszcze 
bardziej. 
Sugeruję przeniesienie pomysłu z ul. Rybałtów na 
lokalizacje: 
1. ul. Wilczy dół, gdzie jest swobodny dostęp do 
praktycznie nie wykorzystanego parkingu i bez 
obciążenia tyloma mieszkańcami i działalnościami 
społecznymi, 

Uwaga 
uwzględniona 

Stacja zlokalizowana przy Rybałtów 18 została usunięta z 
Planu budowy. 
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2. parking przy bazarku , ul. Wąwozowa. 
Z poważaniem , mieszkanka rzeczonego kompleksu 
mieszkaniowego.  

102 31.05. Witam, 
w ramach konsultacji społecznych dotyczących 
umiejscowienia stacji ładowania samochodów 
elektrycznych chciałbym wyrazić swoją opinię 
dotyczącą lokalizacji stacji ładowania przy ulicy ul. 
Rybałtów 18 
Jest to wąska uliczka osiedlowa, z niewielką liczbą 
miejsc parkingowych, do tego przy uliczce 
zlokalizowany jest kościół do którego regularnie 
przyjeżdżają samochodami osoby spoza osiedla 
dodatkowo blokując przejazd uliczką. Uważam że nie 
jest to dobra lokalizacja dla stacji ładowania, gdyż 
dodatkowo obciąży ona tą wąską uliczkę oraz 
zabierze miejsca parkingowe mieszkańcom. 
planowane 4 stacje ładowania zabiorą więcej niż 4 
miejsca parkingowe. Dodatkowo, w świetle uliczki 
brak jest wystarczającego miejsca dla wytyczenia 
osobnego pasa dla oczekujących na ładowanie 
samochodów. 
Dlatego zgłaszam swój sprzeciw wobec planów 

Uwaga 
uwzględniona 

Stacja zlokalizowana przy Rybałtów 18 została usunięta z 
Planu budowy. 
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umiejscowienia stacji ładowania na ul. Rybałtów. 
Pozdrawiam,  

103 31.05. Szanowni Państwo, 
Spółdzielnia Klub Dwustu umieściła na klatkach 
schodowych budynku przy ul. Rybałtów 18, 
informację dotyczącą lokalizacji 4 punktów 
ładowania pojazdów elektrycznych na miejscach 
parkingowych przy tym budynku.  
Niniejszym jako mieszkaniec budynku przy ul. 
Rybałtów 18, wyrażam Swój sprzeciw dla tej 
lokalizacji.  
Generalnie jestem za takimi punktami tylko w 
przemyślanych miejscach i dziwi mnie fakt dlaczego 
zostały one zaplanowane po stronie budynków 
mieszkalnych, a nie po stronie przeciwnej gdzie nie 
ma budynków mieszkalnych (strona budynków 
kościelnych, również wzdłuż ul. Nowoczesnej) 
Miejsca parkingowe przy budynkach mieszkalnych są 
wykorzystywane intensywnie głównie przez ich 
mieszkańców w codziennym życiu. Zabranie 4 miejsc 
w tej lokalizacji utrudni życie pobliskim 
mieszkańcom. 
Miejsc parkingowych coraz częściej brakuje w tym 
miejscu w godzinach wieczornych każdego dnia, zaś 

Uwaga 
uwzględniona 

Stacja zlokalizowana przy Rybałtów 18 została usunięta z 
Planu budowy. 
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w dni świąteczne graniczy z cudem znalezienie 
wolnego miejsca parkingowego praktycznie przez 
cały dzień. Pojazdów elektrycznych nie ma dużo i 
obecnie takie miejsca do ładowania będą głównie 
puste lub sporadycznie wykorzystywane przez 
pojazdy wynajmowane w usłudze carsharingu. 
Pozdrawiam,  

104 31.05. NIE dla ładowarki nr 15 ( Thommeego 1) dla 
elektro-aut 
 
Szanowni Państwo, 
dziękuję za możliwość wypowiedzenia się na temat 
stacji ładowania aut elektrycznych na Boernerowie 
(Bemowie) 
Obserwuję od pewnego czasu rozwój alternatyw dla 
silników spalinowych i zdziwiło mnie, że miasto 
Warszawa wchodzi w technologię, która już została 
uznana za ślepy zaułek. 
Już ten jeden fakt wystarcza by zrezygnować z 
inwestycji. Poza tym jest wiele argumentów kontra, 
które zapewne już Państwo otrzymali, czyli nie będę 
ich tu jeszcze raz przytaczał. 
Pozdrawiam serdecznie,  

Uwaga 
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Stacja wykreślona z projektu Planu budowy stacji. 
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 M-C: CZERWIEC 2020 ROKU 

105 01.06. dot. lokalizacji stacji przy ul. Thommego (Bemowo) 
SP 150  
Dzień dobry Państwu,  
Zwracam się z wielką prośbą o przyjęcie maili które 
wpłyną pewnie w najbliższych 2 dniach od 
społeczności Boernerowa w tym Rady rodziców 
szkoły 150, lokalnych stowarzyszeń. 
Niestety nie było ŻADNEJ informacji w przestrzeni 
naszego osiedla (plakatu, informacji nie wiem 
czegokolwiek) o trwających konsultacjach. Dopiero 
w piątek jeden z sąsiadów zorientował się, że są 
prowadzone. Co ciekawe nawet Dyrekcja szkoły pod 
którą ma być lokalizowany punkt nie została om nich  
poinformowana!!!! 
Nie daliśmy rady wystosować maili w przewidzianym 
terminie.  Bardzo proszę dla dobra sprawy i 
poszanowania zdania mieszkańców o wzięcie pod 
uwagę tych wiadomości. 
xxxxxxxxxxxx  
 
Z mojej strony (to jeden z głosów) jest to bardzo zła 
lokalizacja (pod szkoła 150) - nie negując idei samych 
stacji: 

Uwaga 
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Stacja wykreślona z projektu Planu budowy stacji. 
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1. wprowadzenie dodatkowego ruchu w teren 
osiedla domków jednorodzinnych (głównie w postaci 
samochodów wypożyczanych) i w strefę 
intensywnego przemieszczania się uczniów 
2. wyłączenie miejsc parkingowych których i tak po 
ostatnich zmianach jest zdecydowanie za mało 
(postojowych) w strefie szkoły do której przyjeżdżają 
dzieci z dalszych części Starego Bemowa   
3. lokalizacja stacji w środku osiedla domków 
jednorodzinnych w strefie którego nie będzie 
użytkowników powyższej stacji i może ona stać się 
martwym punktem bezużytecznym a ograniczającym 
strefę parkowania dla pozostałych użytkowników 
4. kwestia bezpieczeństwa - czy montaż takiego 
urządzenia w strefie szkolnej (realnie jest to łącznik 
między szkołą a salą - jest to funkcjonalnie część 
szkoły i zaplecza) nie jest zagrożeniem dla uczniów. 
Stacje takie powinny być lokalizowane w strefach 
ogólnodostępnych, najczęściej przy stacjach 
benzynowych, osiedlach bloków, obiektach 
użyteczności publicznej.  

106 02.06. Nie zgadzam się na lokalizację stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych pod adresem ul. Rybałtów 
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Stacja zlokalizowana przy Rybałtów 18 została usunięta z 
Planu budowy. 
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18. 
 W tym miejscu jest budynek mieszkalny, nie zaś  
infrastruktura, o jakiej mowa w projekcie gdzie 
"Priorytetem przy wyborze wszystkich lokalizacji 
było umożliwienie mieszkańcom ładowania 
samochodu podczas przebywania w miejscach 
związanych z edukacją, kulturą, sportem i rozrywką, 
np. na błoniach PGE Narodowego. Stacje ładowania 
będą też instalowane w pobliżu urzędów czy 
placówek służby zdrowia, a także w sąsiedztwie 
budynków wielorodzinnych".  
Taka stacja która będzie realizować tę przesłankę 
niech będzie przy szkole ul. Wilczy Dół, przy basenie 
(wilczy dół),  przy Tesco, przy bazarku, przy zajezdni 
metra. Tymczasem przy ul. Rybałtów 18 jest i tak 
zbyt duże natężenie ruchu drogowego, brakuje 
miejsc postojowych dla mieszkańców,  z uwagi m.in. 
na msze w kościele. 
Pod tym adresem usytuowany jest  również 
paczkomat ( Rybałtów 18), podjeżdżające 
samochody zastawiają jedyną drogę pożarowa do 
wieżowca, w tym miejscu znajduje się ponadto 
śmietnik i wjazd do odbioru śmieci. Już teraz służby 
mogą mieć problem z dotarciem do wieżowca przy 
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Rybałtów 20, planowana stacja to kolejne 
utrudnienie. 
Natomiast w budynku przy Rybałtów 18 brak jest 
garażu  i mieszkańcy korzystają z parkingu przed 
blokiem i zostaną pozbawieni tych miejsc. Pomimo 
ukończenia terminu konsultacji postanowiłem 
przesłać tego maila do Państwa i dołączyć się do 
sprzeciwu mieszkańców z ulicy Rybałtów. 
Z poważaniem,  

107 03.06. Dzień dobry, 
w imieniu całej społeczności szkolnej składam, jako 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 150,  
ul. Thommeego 1 w Warszawie, zdecydowany 
sprzeciw wobec planom budowy stacji dokującej dla 
samochodów hybrydowych i elektrycznych w 
bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. 
Infrastruktura stacji dokującej w bezpośrednim 
sąsiedztwie łącznika między szkołą a halą sportową, 
będzie stanowiła realne zagrożenie bezpieczeństwa 
dla uczniów, którzy w godzinach pracy szkoły 
przemieszczają się między budynkami. Ponadto 
szkoła boryka się z ograniczoną ilością miejsc 
parkingowych dla pracowników szkoły oraz rodziców 
dowożących dzieci. Zajęcie kolejnych dwóch miejsc 
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Stacja wykreślona z projektu Planu budowy stacji. 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania


Załącznik nr 1 do raportu z konsultacji społecznych dot. stacji ładowania pojazdów elektrycznych 
Zestawienie uwag i sposobu ich rozstrzygnięcia w ramach konsultacji z mieszkańcami projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych na obszarze m.st. Warszawy 
 
Więcej informacji znajdziesz na: www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania 
 
Termin konsultacji: 14.04. – 31.05.2020 roku 
 

118 
 

Lp. Data 
zgłoszenia 

uwagi 

 
Treść uwagi 

 
Rozstrzygnięcie  

 
Wyjaśnienie 

1 2 3 4 5 

parkingowych na stację dokującą pogorszy istniejący 
stan. 

108 08.06.  Szanowni Państwo, 
Uprzejmie informujemy, że Rada Rodziców Szkoły 
Podstawowej nr 150 w Warszawie działając na 
podst. art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
roku - Prawo Oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996), po 
zapoznaniu się z projektem „Planu budowy 
ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych” przy ul. Thommeego 1 w Warszawie, 
opiniuje przedmiotowy projekt negatywnie. 
Zdaniem Rady Rodziców pomysł lokalizacji dwóch 
punktów stacji w strefie Szkoły Podstawowej nr 150 
przy ul. Thommeego 1 w Warszawie, przy łączniku 
między szkołą a halą sportową, jest chybiony. 
Uprzejmie informujemy, że szkoła dysponuje 
ograniczoną ilością miejsc parkingowych – obecnie 
brakuje ich zarówno dla rodziców przywożących i 
odbierających dzieci jak i pracowników szkoły. 
Wobec powyższego zajęcie kolejnych dwóch miejsc 
parkingowych na stację dokującą, pogorszy już i tak 
bardzo trudną sytuację parkowania w strefie szkoły.  
Ponadto wskazujemy, że infrastruktura stacji 
dokujących w bezpośrednim sąsiedztwie łącznika, 
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Stacja wykreślona z projektu Planu budowy stacji. 
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stanowi bezpośrednie zagrożenie dla uczniów, którzy 
w godzinach pracy szkoły przemieszczają się między 
jej budynkiem głównym a halą sportową.   
W związku z powyższym, kierując się troską o 
bezpieczeństwo dzieci, sprzeciwiamy się  planom 
budowy stacji dokującej przy szkole.  
Łączymy wyrazy szacunku, 
xxxxxxxxxx 
Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 
nr 150 w Warszawie 

 

(*) Zachowano oryginalną pisownię zgłoszonych uwag 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/stacje_ladowania

