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1 Wstęp 

1.1 WPROWADZENIE  

Wyzwania współczesnego świata, takie jak konieczność walki ze zmianami klimatycznymi, rodzą 
potrzebę zmian w sposobie przemieszczania się. Zasadniczym celem przemian jest ograniczenie 
kosztów zewnętrznych generowanych przez transport, przede wszystkim tych związanych ze 
środowiskiem.  

W odpowiedzi na te wyzwania w ostatnich latach podjęto w Polsce, wzorem innych państw 
europejskich, szereg działań na rzecz promocji paliw alternatywnych. Podstawowym 
dokumentem w tym zakresie jest Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych. Dzięki postępom w technologii, pojazdy o napędzie elektrycznym 
stają się dziś możliwą i wskazaną alternatywą dla pojazdów spalinowych. Według szacunków, 
w roku 2040 udział sprzedaży pojazdów elektrycznych w globalnym rynku będzie stanowił 
57%1. Przewaga pojazdów spalinowych nad pojazdami o napędzie elektrycznym związana jest 
z dostępnością infrastruktury i dostosowaniem systemu do określonego sposobu napędzania 
silników. Nowe regulacje mają na celu przyspieszenie procesu transformacji poprzez stworzenie 
preferencyjnych warunków do rozwoju elektromobilności. 

W latach 2010−2017 ceny baterii litowo-jonowych wykorzystywanych do magazynowania 
energii wykorzystywanej do zasilania samochodów elektrycznych spadły o ok. 87%2. 

Wykres 1.  Średnie ceny baterii w latach 2010−2017 $/kWh 

 

Źródło: Electric Vehicle Outlook 2019, BloombergNEF 

Występujące trendy na rynku pojazdów powodują, że samorządy będą musiały podjąć znaczące 
wysiłki w celu dostosowania się do nowego modelu. Dynamika tych zmian powoduje, 
że elektromobilność nie jest wyzwaniem przyszłości, lecz teraźniejszości. 

Dostępność wsparcia finansowego i podporządkowanie działań celom polityki europejskiej 
i krajowej powoduje, że dziś to miejskie samorządy są głównym podmiotem wdrażającym 
rozwiązania z zakresu elektromobilności w Polsce. Według prognoz, już około roku 2030 liczba 
autobusów zasilanych silnikami elektrycznymi przewyższy na europejskich, amerykańskich 
i chińskich rynkach liczbę autobusów o klasycznym napędzie. Strategia opracowywana była 
w okresie panującej na świecie pandemii związanej z wirusem SARS-CoV-2 (trwającej od 
stycznia 2020 r.), który spowodował załamanie gospodarcze i drastyczne spadki cen ropy, co 

                                                      
1 Electric Vehicle Outlook 2019, BloombergNEF. 
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może mieć tymczasowy wpływ na zmianę trendów panujących na rynku sprzedaży środków 
transportu. Jednak czołowi analitycy3 w dalszej perspektywie nie przewidują odwrotu od 
elektryfikacji transportu. Należy zauważyć, że dotychczas rynek pojazdów spalinowych w skali 
globalnej został poważniej dotknięty spadkami sprzedaży niż rynek pojazdów elektrycznych. 
Nawet w Polsce, gdzie elektromobilność nie jest jeszcze powszechna, w I kwartale 2020 r. 
zanotowano spadek rejestracji nowych samochodów o 23% rok do roku, natomiast sprzedaż 
nowych pojazdów elektrycznych i hybrydowych zwiększyła się o 94% rok do roku4. 

Wykres 2. Udział samochodów elektrycznych we flocie pojazdów według segmentów rynku (prognoza) 

 

Źródło: Electric Vehicle Outlook 2020, Bloomberg NEF (tłumaczenie własne) 

Z czego wynikają trendy w zmianie napędów pojazdów poruszających się po drogach? 

 Ze statystyk emisji gazów cieplarnianych, wskazujących, iż transport drogowy jest 

odpowiedzialny niemal za połowę emisji gazów cieplarnianych, co wymusza 

ograniczenie zużycia emisyjnych paliw płynnych. 

 Z ustalonych na konferencjach klimatycznych deklaracji dot. utrzymania wzrostu 

globalnej średniej temperatury na poziomie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza ponad 

poziom przedindustrialny i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu 

temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza. 

 W Polsce, która jest sygnatariuszem międzynarodowych porozumień w zakresie 

redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i zanieczyszczeń do ziemi, przyjęto 

strategiczny, narodowy program pn. „Czyste Powietrze”. 

                                                      
3 

https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/the-impact-of-covid-19-on-future-mobility-
solutions [dostęp: 8 maja 2020] 
4 Elektromobilność broni się przed COVID-19, https://orpa.pl/elektromobilnosc-broni-sie-przed-covid-19/ [dostęp: 8 maja 
2020]. 
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 Na całym świecie wzrósł udział wytwarzania energii elektycznej (i cieplnej) 

z Odnawialnych Źródeł Energii (dalej także jako OZE), w tym głównie energii 

wytwarzanej z wiatru i słońca. 

 Energia elektryczna użytkowana w systemach elektroenergetycznych ma tę specyficzną 

cechę, że musi być zużyta w tej samej chwili w jakiej została wygenerowana i dostrczona 

do odbiorcy. Nie daje się ona akumulować w wielkiej skali wtedy, gdy jest jej nadmiar. 

 Rosnący udział wytwarzania energii elektrycznej z OZE, w losowy sposób, spowodował, 

że podjęto ideę jej retencji (magazynowania), między innymi w akumulatorach 

pojazdów drogowych napędzanych silnikami elektrycznymi. Pojazdy takie często, 

dodatkowo wyposażane  są w układy do rekuperacji (odzysku) energii kinetycznej, 

wychodząc naprzeciw idei transportu drogowego bezemisyjnego. 

Zmian w mobilności nie należy traktować wyłącznie technicznie. Wraz ze zmianą technologii, 
konieczne są także dostosowania, zmiany w zakresie polityki transportowej i zmiany 
przyzwyczajeń mieszkańców. By w pełni dostosować politykę transportową Miasta Bełchatowa 
(dalej także jako Bełchatów lub Miasto) do założeń krajowej i europejskiej polityki 
energetyczno-klimatycznej, potrzebne jest szerokie spojrzenie na istniejące dziś problemy, 
wyzwania i ich możliwe rozwiązania. 

 

1.2 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Bełchatowa 
(dalej także jako Strategia) 

jest ogólna poprawa jakości powietrza i komfortu życia w Mieście  
(obniżenie emisji oraz hałasu emitowanego przez pojazdy spalinowe) 

Powyższy cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację celów strategicznych i operacyjnych 
(przedstawionych w rozdziale 5. Omawianej Strategii), które uwzględniają między innymi:  

 

Przesłanką do stworzenia niniejszej Strategii jest intensywny rozwój elektromobilności, paliw 
alternatywnych, prowadzona polityka transportowo – klimatyczna przez Polskę i Unię 
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Europejską w ostatnich latach oraz potrzeba wdrażania nowoczesnych technologii 
sprzyjających stworzeniu Inteligentnego Miasta (dalej także jako Smart City). 

Wdrożenie niniejszej Strategii przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza 
szkodliwymi substancjami pochodzącymi z transportu oraz obniżenia poziomu hałasu. Taka 
sytuacja będzie możliwa dzięki zmianie przyzwyczajeń mieszkańców, ograniczeniu ruchu 
samochodami osobowymi na rzecz ekologicznego transportu zbiorowego oraz pojazdów 
zasilanych alternatywnymi źródłami energii. Poprzez wprowadzanie systemu zachęt do 
korzystania z pojazdów zeroemisyjnych, wzrośnie świadomość społeczna, co poskutkuje 
częstszym wyborem komunikacji miejskiej lub rowerowej w codziennych podróżach oraz 
w ruchu turystycznym. 

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bełchatowa jest zgodna z krajowymi i lokalnymi 
dokumentami strategicznymi obejmującymi Miasto. 

Dokument został podzielony na dwie części: 

I 

Analizę uwarunkowań, w której scharakteryzowano Miasto oraz przedstawiono jego cele 
strategiczne i rozwojowe zawarte w obowiązujących dokumentach strategicznych. W tej części 
przeanalizowano także dane na temat stanu jakości powietrza, dokonano analizy stanu 
obecnego systemu transportowego na terenie Miasta oraz istniejącego systemu 
energetycznego.  

Ważnym elementem tej części dokumentu jest analiza wyników badań ankietowych, która 
pozwala na poznanie opinii mieszkańców w zakresie elektromobilności i Smart City. 

II 

Część planistyczną, w której przeanalizowano możliwe działania Miasta w zakresie mobilności, 
elektromobilności i Smart City. W tej części wyszczególniono i opisano cele strategiczne 
i operacyjne dokumentu oraz sposób ich realizacji. Przedstawiono także szczegółowy plan 
wdrożenia elektromobilności: harmonogram działań, szacunki kosztów oraz analizę SWOT dla 
dokumentu. Zaproponowano sposoby monitorowania wdrażania Strategii. 

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bełchatowa stanowi uzupełnienie i rozwinięcie 
innych dokumentów strategicznych Miasta. Nie jest to dokument o charakterze wykonawczym, 
do jej pełnej realizacji konieczne będą bardziej szczegółowe dokumenty, w pierwszej kolejności 
plany, koncepcje, analizy inwestycyjne, później projekty i dokumenty wykonawcze.  
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1.3 ŹRÓDŁA PRAWA 

Elektromobilność jest terminem, który nie posiada legalnej definicji, tzn. nie został 
sprecyzowany w żadnym akcie prawnym wydanym przez krajowego lub unijnego prawodawcę. 
W celu wyjaśnienia pojęcia elektromobilności należy odnieść się do jego powszechnego 
rozumienia, zgodnie z którym składa się na nie ogół zagadnień dotyczących stosowania 
i użytkowania pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi (ang. electric vehicles). Pojęcie to 
obejmuje takie kwestie jak: aspekty techniczne i eksploatacyjne pojazdów elektrycznych oraz 
technologię i infrastrukturę ładowania. W rozumieniu szerszym elektromobilność dotyczy 
kwestii społecznych, gospodarczych i prawnych związanych z projektowaniem, produkcją, 
nabywaniem i używaniem pojazdów elektrycznych.  

Do aktów prawnych, które regulują zagadnienia związane z elektromobilnością należą: 

1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych  
(Dz. z 2019 r. poz. 1124 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1155 z późn. zm.); 

3. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 
paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 z późn. zm.); 

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca 
i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE  
(Dz. Urz. UE. L Nr 140, s. 16), dalej: Dyrektywa 2009/28/WE; 

5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów 
transportu drogowego (Dz. Urz. UE. L Nr 120, s. 5), dalej: Dyrektywa 2009/33/WE; 

6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. 
zmieniająca dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych 
i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Dz. Urz. UE. L Nr 188, s. 116), 
dalej: Dyrektywa 2019/1161; 

7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. 
w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (Dz. Urz. UE. L Nr 307 s. 1), dalej: 
Dyrektywa 2014/94/UE; 

8. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań 
technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element 
infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1316); 

9. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów zgłoszeń 
dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych przez operatora 
ogólnodostępnej stacji ładowania oraz operatora stacji gazu ziemnego  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2514); 

10. Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego 
ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (Dz. U. z 2019 r. poz. 2538); 
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11. Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 
szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków 
Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (Dz. U. z 2019 r. poz. 2526). 

Elektromobilność jest też przedmiotem zainteresowania dokumentów strategicznych o zasięgu 
krajowym, do których należą: 

1. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 
(SOR), przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.; 

2. Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjęte przez Radę 
Ministrów dnia 29 marca 2017 r.; 

3. Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”, przyjęty przez Radę 
Ministrów dnia 16 marca 2017 r. 

Powyższe dokumenty zostały przedstawione szerzej w punkcie 5.6 Przegląd krajowych 
i europejskich dokumentów strategicznych. 

1.4 CELE ROZWOJOWE I STRATEGIE REALIZOWANE PRZEZ MIASTO BEŁCHATÓW 

Dla Miasta Bełchatowa, jako integralnej części województwa łódzkiego, zastosowanie znajdują 
założenia strategiczne opisane w dokumencie Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 
2030. W powyższym dokumencie zostały przedstawione cele strategiczne oraz operacyjne, na 
podstawie których wyróżniono poszczególne kierunki działań. W kontekście rozwoju 
elektromobilności zastosowanie znajdują następujące cele operacyjne: 

 1.4. Wzmacnianie gospodarczych przewag w sektorze wytwórczym i usługowym, 

 3.1. Adaptacja do zmian klimatu i poprawa jakości zasobów środowiska, 

 3.3. Zwiększenie dostępności transportowej, 

 3.4. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. 

Dokumentem charakteryzującym cele rozwojowe i strategie Miasta jest Strategia Rozwoju 
Miasta Bełchatowa na lata 2015−2022 uchwalona przez Radę Miejską Bełchatowa dnia 
29 października 2015 r. Określono w nim następującą misję Miasta, będącą celem nadrzędnym 
a także podstawą do sformułowania celów strategicznych: 

We współpracy z mieszkańcami i przedsiębiorcami konsekwentnie działamy 
dla zwiększania komfortu życia w Bełchatowie, zapewnienia stabilnych 

miejsc pracy i rozwoju Miasta jako lidera regionu. 

Podczas pracy nad Strategią Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015−2022 określono trzy cele 
strategiczne koncentrujące się wokół wyodrębnionych obszarów: inwestycyjnego, społecznego 
oraz gospodarczego, a także odpowiadające im cele operacyjne. 
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Tabela 1. Cele strategiczne i operacyjne, Strategia Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015−2022 

Cele strategiczne Cele operacyjne 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIASTA 
Z NOWOCZESNĄ INFRASTRUKTURĄ 

I RACJONALNIE WYKORZYSTYWANYMI 
ZASOBAMI ŚRODOWISKA 

 Poprawa funkcjonalności systemu publicznego 
transportu zbiorowego i obniżenie jego emisyjności 

 Podniesienie dostępności transportowo-                            
-komunikacyjnej Miasta 

 Rozwój systemu technicznej obsługi Miasta 

 Ochrona środowiska 

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA 
ZINTEGROWANEGO SPOŁECZEŃSTWA 

OBYWATELSKIEGO 

 Wzmacnianie tożsamości lokalnej poprzez 
aktywizację społeczeństwa obywatelskiego 

 Dostęp do usług publicznych na wysokim poziomie 

 Reintegracja społeczno-zawodowa oraz 
przeciwdziałanie patologiom i wykluczeniu 
społecznemu 

 Bezpieczne społeczeństwo 

BUDOWA PRZEWAGI 
KONKURENCYJNEJ BEŁCHATOWA 
JAKO POLSKIEJ STOLICY BRANŻY 

ENERGETYCZNEJ ORAZ 
WZBOGACENIE OFERTY MIASTA DLA 

ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH 

 Przygotowanie i realizacja kompleksowej oferty dla 
inwestorów 

 Rozwój innowacyjnej gospodarki, w tym 
energetycznej 

 Miasto atrakcyjne turystycznie 

Źródło: Opracowanie własne 

Obszar inwestycyjny obejmuje rozwój transportu zbiorowego, komunikacji oraz ochrony 
środowiska. W obszarze społecznym poruszono kwestie działania Miasta w zakresie usług 
publicznych, oświaty, pomocy społecznej, bezpieczeństwa oraz lokalnej tożsamości 
mieszkańców. Natomiast obszar gospodarczy koncentruje się wokół innowacyjnej gospodarki, 
oferty dla przedsiębiorców i turystyki. Dla niniejszego opracowania szczególne znaczenie mają 
cele zawarte w ramach obszaru inwestycyjnego, a także wynikające z nich kierunki rozwoju, 
takie jak unowocześnienie taboru Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Bełchatowie 
(dalej także jako MZK), wzrost jakości obsługi pasażerów, zwiększenie efektywności układu 
komunikacyjnego czy poprawa jakości powietrza.  
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1.5 CHARAKTERYSTYKA MIASTA BEŁCHATÓW 

 POŁOŻENIE 

Miasto położone jest w centralnej części Polski, w województwie łódzkim. Bełchatów oddalony 
jest od Łodzi o około 60 km i stanowi jeden z większych ośrodków miejskich w województwie. 
Miasto jest odrębną gminą miejską, graniczącą z każdej ze stron z gminą wiejską Bełchatów, 
której siedziba znajduje się również na obszarze Miasta. Powierzchnia Miasta wynosi blisko 35 
km2, co stanowi około 3,5% powierzchni całego powiatu. 

Rysunek 1. Bełchatów na tle województwa łódzkiego oraz powiatu bełchatowskiego 

 

Źródło: http://www.ugbelchatow.pl/ 

 DEMOGRAFIA 

Liczba ludności według danych GUS w roku 2019 wynosiła 56 973 osoby, co plasuje Miasto na 
piątym miejscu pod względem ludności w województwie łódzkim. Analiza dostępnych danych 
pozwala na dostrzeżenie spadku liczby ludności, spowodowanego przez ujemne saldo migracji. 
Ponadto prognoza demograficzna dla Bełchatowa nie jest optymistyczna i zakłada dalszy 
spadek liczby ludności. Sytuacja demograficzna wpisuje się w ogólnokrajowy trend starzenia się 
społeczeństwa, bowiem w Bełchatowie spada liczba osób w wieku przedprodukcyjnym 
i produkcyjnym a wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym.  

 

  



 STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI  
DLA MIASTA BEŁCHATOWA NA LATA 2020−2036 

 

    |14 

 

Tabela 2. Liczba ludności Bełchatowa w latach 2009−2019 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba 
ludności 

61135 60659 60222 60032 59565 59305 58667 58328 57964 57432 56 973 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wykres 3. Liczba ludności Bełchatowa w latach 2009−2019 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 TRANSPORT DROGOWY 

Drogi krajowe 

Miasto Bełchatów od grudnia 2016 r. posiada obwodnicę, która jest drogą klasy „GP” (główną 
ruchu przyśpieszonego), o przekroju jednojezdniowym 2+1 dysponującą 3 pasami ruchu (po 3,5 
metra szerokości każdy); dwa w jednym kierunku i jeden w przeciwnym, naprzemiennie. Ma to 
ułatwić przede wszystkim wyprzedzanie samochodów ciężarowych. Powyższa trasa 
wyprowadziła ruch tranzytowy (głównie ciężki) z centrum Miasta i tym samym usprawniła 
przejazd na trasie Wrocław – Warszawa drogą krajową nr 74 (dawna droga krajowa nr 8). 
Opisywana arteria ma niecałe 11 kilometrów długości (od km 0+000 do km 10+915). 

W dalszej części na mapie kolorem niebieskim został przedstawiony przebieg obwodnicy 
Bełchatowa.  
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Mapa 1. Obwodnica Bełchatowa 

  Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Na rok 2021 zaplanowane jest rozpoczęcie budowy obwodnicy wschodniej. Realizacja 
inwestycji będzie miała głównie na celu zmniejszenie ruchu, szczególnie tranzytowego, 
w centrum Miasta a także poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego czy 
utworzenie nowych stref gospodarczych.  

Drogi wojewódzkie 

Bełchatów przecinają dwie drogi wojewódzkie: nr 484 oraz nr 485. Ogółem w Mieście znajduje 
się 6 ulic w ciągu dróg wojewódzkich o łącznej długości 9,863 km. 
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Tabela 3. Wykaz ulic w ciągu dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Bełchatowa 

Lp. 
Nr 

drogi 
wojew. 

Przebieg 
Długość 

[km] 

Średnia 
szerokość 

[m] 

1. DW485 
ul. Pabianicka − od skrzyżowania ul. Sienkiewicza/ 
Włókniarzy (rondo) do granic Miasta  

1,742 7,00 

2. 

DW484 

ul. Czapliniecka − od granic Miasta do skrzyżowania 
ul. 9 Maja/Lipowa (rondo) 

3,150 7,75 

3. 
ul. Wojska Polskiego − od skrzyżowania ul. 9 Maja/ 
Lipowa (rondo) do skrzyżowania ul. Zamoście/ 
Ampere’a 

2,783 11,90 

4. 
Aleja Ampere’a − od ul. Wojska Polskiego do granic 
Miasta 

0,663 11,00 

5. ul. Świętojańska − od al. Ampere’a do granic Miasta 0,860 8,00 

6. 
Radomszczańska−- od Świętojańskiej do granic 
Miasta 

0,665 6,00 

Źródło: Dane własne Urzędu Miasta 

Drogi powiatowe 

W Mieście znajduje się 18 ulic, którymi przebiegają drogi powiatowe o łącznej długości 24,415 
km. 

Tabela 4. Wykaz ulic, którymi przebiegają drogi powiatowe na terenie Miasta  

Lp. Przebieg Długość [km] 

1. Sienkiewicza, od Piłsudskiego do Olsztyńskiej 0,622 

2. Okrzei, od 1 Maja do Staszica 1,202 

3. Plac Wolności, od Piłsudskiego do Czyżewskiego 0,232 

4. Kwiatowa, od 19 Stycznia do Okrzei 0,560 

5. Grabowa, od Czaplinieckiej do granic Miasta 1,023 

6. Czyżewskiego, od Placu Wolności do granic Miasta 2,820 

7. Piotrkowska, od Mostowej do Goetla 3,574 
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Lp. Przebieg Długość [km] 

8. Cegielniana, od Czaplinieckiej do Piłsudskiego  2,778 

9. Olsztyńska, od Sienkiewicza do granic Miasta 1,562 

10. Zamoście, od Wojska Polskiego do granic Miasta 2,500 

11. Południowa, od Radomszczańskiej do granic Miasta 0,936 

12. 1 Maja, od Kościuszki do Staszica 1,124 

13. Wyszyńskiego, od Wojska Polskiego do Lipowej 2,099 

Źródło: Dane własne Urzędu Miasta  

Uzupełnieniem sieci drogowej Bełchatowa są drogi gminne o łącznej długości 120 km oraz drogi 
wewnętrzne. 

 TRANSPORT KOLEJOWY 

Przez Miasto przebiega linia kolejowa nr 24 łącząca Piotrków Trybunalski i Zarzecze. Linia jest 
jednotorowa i niezelektryfikowana, a jej zarządcą jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Na terenie 
Bełchatowa znajduje się stacja Bełchatów oraz przystanek osobowy Bełchatów Miasto. Długość 
linii kolejowych na terenie Miasta wynosi niewiele ponad 5 km. W latach 1987−2000 ww. linia 
zapewniała obsługę pasażerską, jednak po tym czasie na trasie zaczęły kursować jedynie składy 
towarowe obsługujące przede wszystkim Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrownię 
Bełchatów. 
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Rysunek 2. Sieć drogowa i kolejowa w Bełchatowie 

 

Źródło: Materiały własne Urzędu Miasta 
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 TRANSPORT rowerowy 

Oprócz transportu drogowego (samochodowego) oraz kolejowego należy wyróżnić także 
transport rowerowy, który jest realną alternatywą dla indywidualnego transportu 
samochodowego. Na terenie Miasta funkcjonuje spójna sieć dróg rowerowych, z której 
korzystają zarówno rowerzyści, jak również osoby poruszające się na hulajnogach oraz rolkach. 
Sieć dróg rowerowych ma obecnie ok. 28 km długości. 

Istniejące drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe znajdują się w poniższych lokalizacjach:  

ul. Mielczarskiego – 580 mb, 

ul. Kwiatowa – 295 mb, 

ul.  Okrzei – 805 mb, 

ul. Dąbrowskiego – 390 mb, 

ul. Czapliniecka – 2 420 mb, 

al. Włókniarzy – 1 000 mb, 

ul. Lipowa – 1 560 mb, 

al. ks. kard. S. Wyszyńskiego – 2 040 mb, 

al. Jana Pawła II – 770 mb x 2, 

ul. Wojska Polskiego – 1 300 mb + 1 280 mb x 2, 

al. A. M. Ampere’a – 410 mb, 

ul. Armii Krajowej – 915 mb, 

ul. Goetla – 380 mb, 

ul. Staszica – 1 160 mb, 

ul. Grabowa – 1 020 mb, 

ul. Południowa – 910 mb, 

ul. Węglowa – 210 mb, 

ul. św. Barbary – 90 mb, 

ul. Pabianicka – 1 750 mb, 

ul. Czyżewskiego – 2 300 mb,  

ul. Piłsudskiego – 400 mb, 

ul. Zamoście – 950 mb 

ul. Czyżewskiego − 560 mb,  

ul. W. Malczewskiej – 280 mb, 

ul. Edwardów – 450 mb, 

ul. Żabia – 450 mb, 
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ul. Piotrkowska – 540 mb, 

ul. Słoneczna – 775 mb, 

ul. Mazowiecka – 580 mb. 

Poniżej przedstawiono schemat dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych.  

 

Rysunek 3. Schemat sieci dróg rowerowych w Bełchatowie 

 

Źródło: Materiały własne Urzędu Miasta  
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 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

Ukształtowanie terenu wpływa na dużą ilość oraz różnorodność obiektów przyrody ożywionej 
i nieożywionej. Przestrzenie zielone są tworzone przez lasy, parki, skwery, zieleń osiedlową 
i uliczną. Trwałe użytki zielone znajdują się głównie w dolinie rzeki Rakówki i są to przede 
wszystkim łąki, pastwiska oraz nieużytki. Wiele z nich zostało objętych ochroną na podstawie 
lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto wzdłuż rzeki Rakówki powstała 
infrastruktura obejmująca tereny rekreacyjne oraz ciągi pieszo-rowerowe wkomponowane 
w łąki kwietne.  Grunty leśne stanowią największą część w strukturze terenów zielonych Miasta 
i spełniają niezwykle ważne funkcje, takie jak produkcja tlenu, retencja wody, ochrona skupisk 
flory i fauny a także funkcję rekreacyjną oraz edukacyjną. Ponadto w Bełchatowie znajduje się 
6 obiektów posiadających status pomników przyrody oraz 2 użytki ekologiczne. 

 WODY POWIERZCHNIOWE 

Głównymi obiektami hydrograficznymi Bełchatowa są: 

 rzeka Rakówka będąca prawobrzeżnym dopływem Widawki, przecinająca środek 
Miasta, płynąca z północy na południe. Odcinek przepływający przez teren Miasta 
stanowi środkowy bieg rzeki i jest w znacznym stopniu uregulowany, 

 trzy lewobrzeżne dopływy Rakówki. 

Poziom wód w powyższych ciekach wodnych uzależniony jest od opadów atmosferycznych. 
W granicach Miasta znajdują się również zbiorniki wodne, większość z nich została zbudowana 
przez człowieka i są to oczka wodne lub stawy rybne. 

 KLIMAT 

Bełchatów znajduje się w strefie klimatycznej Polski Środkowej. Dominują tu wilgotne masy 
powietrza polarnomorskiego. Średnia temperatura roczna wynosi 7,7°C a ilość opadów w roku 
to 576 mm. Przeważają wiatry z kierunku zachodniego oraz południowego. Obszar Miasta 
zaliczany jest do Dzielnicy Łódzkiej, charakteryzującej się łagodnymi zimami z przemiennymi 
okresami mrozów i odwilży.  
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Wykres 4. Klimatogram Bełchatowa 

 

Źródło: https://pl.climate-data.org/ 

Bełchatów w ramach partnerstwa współpracuje z następującymi miastami: 

 Alcobaça – Portugalia, 

 Myślenice – Polska, 

 Sowieck – Rosja, 

 Csongrád – Węgry, 

 Taurogi – Litwa, 

 Aubergenville – Francja, 

 Nowograd Wołyński – Ukraina, 

 Jużnoukraińsk – Ukraina, 

 Pardubice – Czechy, 

 Děčín – Czechy, 

 Považská Bystrica - Słowacja.  
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1.6 WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z CHARAKTERYSTYKI MIASTA BEŁCHATOWA 

Bełchatów cechuje się wysokim potencjałem rozwojowym, jednakże przeprowadzona analiza 
uwarunkowań skłania do sformułowania wniosków i określenia konkretnych działań w celu 
osiągnięcia ogólnej poprawy stanu Miasta. Wyciągnięto następujące wnioski: 

 

Położenie Miasta w pobliżu największej elektrowni 
konwencjonalnej w kraju daje szerokie możliwości 

rozwoju przemysłowego i społecznego, a także 
czyni Bełchatów atrakcyjnym miejscem 

do powstawania nowych inwestycji. 

Wniosek: Należy wspierać rozwój, modernizację Elektrowni 
Bełchatów (w szczególności wdrażanie nowych, innowacyjnych 

technologii, które sprawią, iż elektrownia będzie bardziej 
ekologiczna i przyjazna środowisku) oraz dążyć do utworzenia 

atrakcyjnego środowiska inwestycji dla nowych przedsiębiorstw. 
Niezbędne jest wsparcie oraz współpraca z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego, jak również ciągły rozwoju zaplecza 

mieszkaniowego oraz usługowego. 

 

 

 

Problem demograficzny Miasta związany 
z odpływem ludności do gmin ościennych 

(suburbanizacja). 

Wniosek: Należy podjąć wszelkie działania zapobiegające migracji 
ludności z Miasta, a w szczególności podnoszenie jakości życia oraz 

podwyższanie poziomu jego atrakcyjności. 
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Bełchatów charakteryzuje się wysokim stężeniem 
zanieczyszczeń powietrza w miesiącach zimowych, 

w szczególności są to zanieczyszczenia pyłami 
zawieszonymi PM10, PM2,5 oraz 

benzo(a)pirenem. Przekroczony poziom 
dopuszczalny zanieczyszczeń w powietrzu 

spowodowany jest wzmożoną emisją punktową 
z przestrzeni przemysłowej oraz rozwojem 

transportu indywidualnego. 

Wniosek: W celu poprawy jakości powietrza należy dążyć do 
ograniczenia przyczyn nadmiernej emisji zanieczyszczeń. 

W przypadku emisji punktowej konieczne jest egzekwowanie norm 
dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń w zakładach przemysłowych. 

W kwestii transportu szczególny nacisk powinno położyć się na 
maksymalne wykorzystanie miejskiego transportu zbiorowego, 

co pozwoli na zmniejszenie liczby pojazdów indywidualnych 
poruszających się w Mieście. 

 

 

Jeden z najwyższych w kraju wskaźnik motoryzacji. 
Brak optymalnego wykorzystania przez 

mieszkańców Miasta  publicznej komunikacji 
zbiorowej do odbywania codziennych podróży. 

Wniosek: Należy dążyć do obniżenia liczby samochodów osobowych 
przypadających na 1000 mieszkańców za pomocą poprawy 

standardów systemu transportowego. Na taką poprawę składać się 
może: utworzenie większej liczby połączeń o charakterze 

wojewódzkim, powiatowym, uruchomienie połączeń kolejowych, 
optymalizacja rozkładów jazdy komunikacji miejskiej zgodnie 
z potrzebami mieszkańców, systematyczna wymiana taboru, 

efektywny system informacji pasażerskiej czy inteligentne 
sterowanie ruchem miejskim. 
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Bełchatów charakteryzuje się zróżnicowaniem pod 
kątem przyrodniczym. Występują tu liczne tereny 

zielone, do których należą lasy, parki, skwery, 
zieleń osiedlowa i uliczna. 

Wniosek: Należy dążyć do utrzymania dotychczasowej kondycji 
terenów zielonych na obszarze Miasta a także ograniczyć 

urbanizację na terenach biologicznie czynnych. 
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2 Stan jakości powietrza 

W dobie intensywnego rozwoju technologicznego wszystkich aspektów życia, zaistniała silna 
potrzeba ograniczenia negatywnych skutków wspomnianego rozwoju na środowisko naturalne. 
Niezmiernie ważne jest zatem ciągłe monitorowanie poziomu zanieczyszczeń. System 
monitorowania jakości powietrza w województwie łódzkim zarządzany jest przez Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska (dalej także jako GIOŚ), Regionalny Wydział Monitoringu 
Środowiska w Łodzi. Teren całego województwa podzielono na dwie strefy: aglomerację łódzką 
oraz strefę łódzką, do której należy Miasto Bełchatów. Pomiary jakości powietrza w Bełchatowie 
są realizowane dzięki manualnej stacji pomiarowej ulokowanej przy ulicy Edwardów 5 
(kod stacji: LdBelchatEdward)  i obejmują pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz 
bezno(a)pirenu. Ze względu na brak pomiarów innych zanieczyszczeń na terenie Miasta, przy 
opisie stanu jakości powietrza bazowano na danych dostępnych dla całej strefy łódzkiej.  

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi opracował w 2019 r. raport pt. Roczna 
ocena jakości powietrza w województwie łódzkim. Raport wojewódzki za rok 2018. Według 
raportu niebezpiecznie wysoką wartość reprezentują pomiary pyłów PM2,5 oraz PM10 a także 
ozonu czy bezno(a)pirenu. Wysoka zawartość poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu ma 
istotny wpływ na zdrowie ludzi, toteż raport zaleca prowadzenie dalszych intensywnych 
pomiarów. 

2.1 METODOLOGIA OBLICZANIA WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ 

Do opisania stanu jakości powietrza w Bełchatowie zastosowanie znajdują zindeksowane 
wartości opisane przez GIOŚ. Polski Indeks Jakości Powietrza określany jest w bazie danych 
JPOAT2.0 GIOŚ na podstawie danych pomiarowych z wybranych stacji działających w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska. Indeksowanie poszczególnych zanieczyszczeń opiera 
się o pomiary 1-godzinnych stężeń, które to z kolei służą do wyznaczenia Polskiego Indeksu 
Jakości Powietrza. Zestawienie indeksów jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń 
ukazuje poniższa tabela. Warto wspomnieć, iż zakresy poszczególnych indeksów są 
lewostronnie otwarte i prawostronnie domknięte 

Tabela 5. Indeks jakości powietrza 

Indeks jakości 
powietrza 

PM10 

[g/m3] 

PM2,5 

[g/m3] 

O3  

[g/m3] 

NO2 

[g/m3] 

SO2 

[g/m3] 

C6H6 

[g/m3] 

CO 
[mg/m3] 

Bardzo dobry 0−20 0−13 0−70 0−40 0−50 0−6 0−3 

Dobry 20,1−50 13,1−35 70,1−120 40,1−100 50,1−100  6,1−11 3,1−7 

Umiarkowany 50,1−80 35,1−55  120,1−150 100,1−150  100,1−200 11,1−16 7,1−11  

Dostateczny 80,1−110 55,1−75  150,1−180 150,1−200 200,1−350 16,1−21 11,1−15 

Zły 110,1−150 75,1−110 180,1−240 200,1−400 350,1−500 21,1−51 15,1−21 

Bardzo zły >150 >110 >240  >400  >500   >51  >21  

Źródło: https://powietrze.gios.gov.pl/   
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W celu dokonania oceny jakości powietrza opracowano system składający się z analizy 
pomiarów oraz modelowania matematycznego opartego o bank emisji i dane meteorologiczne. 
GIOŚ poprzez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi prowadził w województwie 
łódzkim w 2018 r. monitoring jakości powietrza za pomocą 61 stanowisk automatycznych oraz 
69 stanowisk manualnych. Na podstawie mierzonych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu 
wyznaczana jest klasyfikacja wyodrębnionych stref. Należy podkreślić, iż klasyfikacji dokonuje 
się dla każdego zanieczyszczenia oddzielnie na podstawie wystąpienia najwyższego stężenia, 
toteż zaliczenie strefy do klasy C nie musi oznaczać, że jakość powietrza w całej strefie nie 
spełnia kryteriów. 

Tabela 6. Klasy stref zanieczyszczeń powietrza 

Klasa strefy 
Poziom stężeń 

zanieczyszczenia 
Wymagane działania 

A 
nieprzekraczający poziomu 
dopuszczalnego 

 utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej 
poziomu dopuszczalnego oraz dążenie do 
utrzymania najlepszej jakość powietrza zgodnej 
ze zrównoważonym rozwojem 

C 
powyżej poziomu 
dopuszczalnego 

 określenie obszarów przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych 

 opracowanie lub aktualizacja programu ochrony 
powietrza w celu osiągnięcia odpowiednich 
poziomów dopuszczalnych substancji 
w powietrzu 

 kontrolowanie stężeń zanieczyszczenia na 
obszarach przekroczeń i prowadzenie działań 
mających na celu obniżenie stężeń przynajmniej 
do poziomów dopuszczalnych 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim. Raport wojewódzki za rok 2018 

2.2 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA EMISJĘ ZANIECZYSZCZEŃ 

Zanieczyszczenie powietrza objawia się obecnością czynników niebędących jego naturalnym 
składnikiem. Źródła takiego zanieczyszczenia mogą mieć podłoże zarówno w procesach 
zachodzących na Ziemi, np. wybuchy wulkanów, jak i w działalności człowieka. Emisję 
zanieczyszczeń klasyfikuje się według następującego podziału: 

 ze źródeł powierzchniowych – inaczej komunalno-bytowych, czyli obszarów 
mieszkalnych posiadających indywidualne źródła ciepła, 

 ze źródeł punktowych – elektrowni, elektrociepłowni i zakładów przemysłowych, 

 ze źródeł liniowych – transport drogowy i kolejowy, 

 z innych źródeł – np. rolniczych, budowlanych, pochodzących z wysypisk i hałd. 
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Według dokumentu Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim. Raport 
wojewódzki za rok 2018 emisja wybranych zanieczyszczeń istotnych ze względu ekologicznego, 
w zależności od źródła występowania, przedstawia się następująco: 

Wykres 5. Źródła emisji zanieczyszczeń w strefie łódzkiej w 2018 r. 

 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim. Raport wojewódzki za rok 2018 

Analizując powyższe dane, głównym źródłem emisji zanieczyszczeń w opisywanym regionie jest 
emisja punktowa. Znaczny jej udział w ogólnej emisji zanieczyszczeń determinuje obecność 
największego producenta energii elektrycznej w Polsce – Elektrowni Bełchatów − 
zlokalizowanej w miejscowości Rogowiec w gminie Kleszczów. Dla przykładu, w 2018 r. udział 
Elektrowni w emisji tlenków siarki wyniósł 86% a w przypadku tlenków azotu − 77%. Źródłem 
emisji punktowej są głównie inne elektrociepłownie i ciepłownie pracujące na bazie spalania 
węgla kamiennego a także zakłady przerabiające złoża kopalin, np. gliny, piasku, wapieni. Proces 
emitowania zanieczyszczeń przez duże źródła punktowe jest regulowany przez prawo, które 
wymusza ograniczenia oraz stosowanie zaawansowanej technologii oczyszczania spalin. 
Im lepiej dobrane filtry oraz bardziej efektywny proces spalania, tym mniej zanieczyszczeń 
emituje się do atmosfery. Warto również wspomnieć, iż smuga zanieczyszczeń jest wznoszona 
na znaczną wysokość. O występowaniu emisji punktowej w pobliżu Bełchatowa świadczą 
przedstawione dalej mapy emisji ze źródeł punktowych opracowane przez Krajowy Ośrodek 
Bilansowania i Zarządzania Emisjami (dalej także jako KOBiZE). 
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Rysunek 4. Emisja punktowa NOx w województwie łódzkim w 2018 r. 

 

Źródło: KOBiZE 

Rysunek 5. Emisja punktowa SOx w województwie łódzkim w 2018 r. 

 

Źródło: KOBiZE 
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Drugim pod względem udziału źródłem emisji zanieczyszczeń w opisywanym regionie jest 
powierzchnia komunalno-bytowa obejmująca przede wszystkim indywidualne gospodarstwa 
domowe, niewielkie, lokalne kotłownie, różnego rodzaju warsztaty i zakłady usługowe. 
Czynnikami wpływającymi na ten rodzaj emisji są głównie zagęszczenia obszarów zabudowy, 
lokalne warunki atmosferyczne a także wydajność źródeł emisji. W przypadku warunków 
atmosferycznych najważniejszym elementem warunkującym emisję jest temperatura 
powietrza. Przy niskiej temperaturze znacznie wzrasta emisja z gospodarstw domowych. 
Intensywna eksploatacja pieców grzewczych powoduje tzw. „niską emisję” zanieczyszczeń, czyli 
zachodzącą na wysokości mniejszej niż 40 m nad ziemią. Kolejnym czynnikiem powiązanym 
z ogrzewaniem lokali mieszkalnych jest rodzaj paliwa, parametry spalania oraz rodzaj pieca. 
Do największej emisji zanieczyszczeń przyczynia się stosowanie paliw stałych niskiej jakości. 

Kolejnym istotnym źródłem emisji jest liniowa emisja pochodząca z transportu drogowego oraz 
kolejowego. W omawianym regionie większe znaczenie ma transport drogowy, toteż 
zanieczyszczenia pochodzące z transportu kolejowego pominięto w Rocznej ocenie jakości 
powietrza w województwie łódzkim. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenia emitowane przez pojazdy 
drogowe, głównym czynnikiem jest ich ilość oraz rodzaj i pojemność zastosowanych silników. 
Wielkość emisji z pojedynczego pojazdu zależy od jakości i rodzaju stosowanego w nim paliwa, 
a także zastosowanych rozwiązań technicznych, takich jak katalizatory oraz filtry spalin. 
Normami klasyfikującymi emisję zanieczyszczeń z pojazdów spalinowych są normy Euro. Dzięki 
zastosowaniu powyższych norm, łatwiej jest określić, jak szkodliwa dla środowiska jest 
eksploatacja pojazdu. 

Rysunek 6. Emisja liniowa NOx w województwie łódzkim w 2018 r. 

 

Źródło: KOBiZE 
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Rysunek 7. Emisja liniowa pyłu PM10 w województwie łódzkim w 2018 r. 

 

Źródło: KOBiZE 

Podczas analizy źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza nie należy zapomnieć 
o zanieczyszczeniu hałasem, które definiowane jest jako wszelkiego rodzaju niepożądane, 
nieprzyjemne i uciążliwe dźwięki rozlegające się w danym miejscu i czasie. Zanieczyszczenie 
hałasem określa jakość środowiska i jest bezpośrednio odczuwalne przez człowieka. Istotnymi 
źródłami hałasu w Bełchatowie są transport oraz przemysł. Ten ostatni nie stanowi trudnego 
zagadnienia, gdyż występuje głównie w przestrzeni lokalnej, natomiast hałas komunikacyjny, 
a dokładniej drogowy, jest dużym problemem w Mieście. Ostatnie badania hałasu drogowego 
zostały przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi (dalej 
także jako WIOŚ) w 2010 r. Już wtedy zaobserwowano przekroczenia norm zarówno w porze 
dnia, jak i w porze nocnej. Ze względu na brak późniejszych badań na terenie Miasta, nie 
dysponuje się aktualnymi danymi, jednak można zakładać, iż taka niekorzystna sytuacja 
akustyczna trwa nadal. Bezpośrednim powodami przekroczeń norm hałasu drogowego są 
sąsiedztwo kopalni i elektrowni, które generują ruch tranzytowy, niezadowalający stan 
nawierzchni dróg oraz nieustanny wzrost użytkowników transportu.   
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2.3 OBECNY STAN JAKOŚCI POWIETRZA – PODSUMOWANIE INWENTARYZACJI  

Dla określenia stanu jakości powietrza w Mieście oraz określenia charakterystyki emisji 
zanieczyszczeń wykonana została inwentaryzacja. Przedstawiony obraz emisji jest przybliżony, 
nie jesteśmy w stanie z dużą dokładnością określić, jakie zanieczyszczenia, w jakiej ilości i kiedy 
zostały wyemitowane. Ze względu na ograniczoność oraz niekompletność danych pomiarowych 
wynikających z pracy stacji w Bełchatowie, do analiz przyjęto dane dostępne dla całej strefy 
łódzkiej (jak wskazano powyżej). Poniżej przedstawiono wybrane zanieczyszczenia oraz 
klasyfikację strefy łódzkiej według tabeli 5 (indeks jakości powietrza). 

Tlenki siarki SOx – emitowane do atmosfery, przechodzą rozmaite procesy chemiczne i stają się 
wysoce niebezpieczne dla zdrowia. Są jednymi z głównych składników smogu oraz przyczyniają 
się do powstawania kwaśnych deszczy, szczególnie degradujących glebę oraz rośliny. 
Długotrwała ekspozycja na tlenki siarki powoduje choroby układu oddechowego, ponieważ 
związki te kumulują się w tkankach organizmu. Szczególnie narażone na ich oddziaływanie są 
osoby starsze oraz dzieci.  

Wyniki pomiarów SO2 z ośmiu stanowisk w 2018 r. wykazały brak przekroczeń wartości 
dopuszczalnych w 1-godzinnych oraz dobowych pomiarach, zatem strefę łódzką 
zakwalifikowano do klasy A. Warto zauważyć, iż tendencja spadkowa stężeń utrzymuje się od 
kilku lat. 

Wykres 6. Stężenia średnioroczne SO2 na wybranych stacjach w województwie łódzkim w latach 
2010−2017 

 

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim,  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, 2018  

Tlenki azotu NOx – w kategorii szkodliwości dla zdrowia bierze się pod uwagę tlenek oraz 
dwutlenek azotu. Tlenek azotu nie jest tak bardzo szkodliwy, szybko utlenia się do NO2 i staje 
się jednym z najniebezpieczniejszych związków występujących w atmosferze. Powoduje m.in. 
choroby układu krążenia, astmę oskrzelową, nowotwory, w szczególności płuc. Posiada silną 
woń oraz charakterystyczny kolor odpowiedzialny za barwę smogu. 
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Wyniki pomiarów NO2 z dziewięciu stanowisk w 2018 r. wykazały brak przekroczenia wartości 
dopuszczalnych w 1-godzinnych oraz dobowych pomiarach, zatem strefę łódzką 
zakwalifikowano do klasy A. 

Rysunek 8. Rozkład stężeń średniorocznych NO2 w województwie łódzkim w 2018 r. 

 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim. Raport wojewódzki za rok 2018 

Tlenek węgla CO – jest bezwonnym, bezbarwnym a jednocześnie silnie toksycznym gazem. 
Szerzej znany pod nazwą „czad”, gaz ten ulatnia się często z nieszczelnych instalacji grzewczych. 
Szczególnie niebezpieczny w zamkniętych pomieszczeniach, natomiast występujący w niższym 
stężeniu w atmosferze nadal stanowi zagrożenie dla środowiska. Pochodzi ze spalania paliw czy 
przemysłu chemicznego. 
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Wyniki pomiarów CO z sześciu stanowisk w 2018 r. wykazały brak przekroczenia wartości 
dopuszczalnych (max 8-godz.), zatem strefę łódzką zakwalifikowano do klasy A. 

Ozon O3 – znajdujący się w warstwie atmosfery przy powierzchni Ziemi, jest składnikiem wysoko 
niepożądanym. Może powstawać jako zanieczyszczenie wskutek reakcji fotochemicznych. 
Może utleniać tlenki azotu oraz węgla. Obecności ozonu w atmosferze sprzyja wysoka 
temperatura i mała prędkość wiatru.  

Wyniki pomiarów O3 z sześciu stanowisk w 2018 r. wykazały przekroczenie wartości docelowej 
w miejscowości Parzniewice, więc całą strefę łódzką zakwalifikowano do klasy C. 

Pył zwieszony o średnicy nie większej niż 10 μm (PM10) – jest mieszaniną zawieszonych 
w powietrzu cząstek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Szczególnie niebezpieczne 
z obecnych w pyle PM10 są metale ciężkie o właściwościach rakotwórczych. PM10 wpływa 
negatywnie na pracę układu oddechowego, zwiększa ryzyko udaru mózgu i zawału serca. 

Wykorzystano wyniki pomiarów pyłu PM10 z 22 stanowisk, z których aż na 20 stacjach 
przekroczone zostały dopuszczalne wartości średniodobowe, jednakże wartość średnioroczna 
została przekroczona w dwóch punktach pomiarowych. W ocenie rocznej strefę łódzką 
zakwalifikowano do klasy C.  
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Rysunek 9. Obszary przekroczeń dopuszczalnej wartości dobowej stężenia pyłu zawieszonego PM10 
w województwie łódzkim w 2018 r. 

 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim. Raport wojewódzki za rok 2018 

Pył zwieszony o średnicy nie większej niż 2,5 μm (PM 2,5) − jest mieszaniną zawieszonych 
w powietrzu cząstek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometrów. Ze względu na rozmiar 
cząstek i możliwość przedostania się do krwiobiegu jest oceniany jako najniebezpieczniejsze 
zanieczyszczenie powietrza według Światowej Organizacji Zdrowia. Pył PM2,5 przyczynia się do 
nasilenia objawów chorób układu krwionośnego, zapalenia naczyń krwionośnych, zaburzenia 
pracy serca. U kobiet w ciąży powoduje zmniejszenie masy urodzeniowej dziecka oraz problemy 
z oddychaniem. Za obecność pyłu odpowiada transport liniowy oraz niska emisja.  

Wykorzystano wyniki pomiarów pyłu PM2,5 z pięciu stanowisk, na wszystkich stwierdzono 
przekroczenie dopuszczalnych wartości średniorocznych, toteż strefę łódzką zakwalifikowano 
do klasy C. 
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Rysunek 10. Obszary przekroczeń dopuszczalnej wartości dobowej stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w 
województwie łódzkim w 2018 r. 

 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim. Raport wojewódzki za rok 2018 

Benzo(a)piren (B(a)P) – obok pyłu zawieszonego PM2,5 stanowi jedno z najbardziej toksycznych 
zanieczyszczeń powietrza, a jego zdolność do gromadzenia się w tkankach jest istotnym 
czynnikiem rakotwórczym. Długotrwałe działanie benzo(a)pirenu powoduje pogorszenie 
płodności oraz działa szkodliwie na rozwój dziecka w okresie prenatalnym. Polska boryka się 
z dużym stężeniem tego związku w powietrzu, gdyż od kilku lat wielokrotnie przewyższa on 
dopuszczalną emisję zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia. Taka sytuacja jest 
w głównej mierze spowodowana spalaniem niskiej jakości paliw stałych w gospodarstwach 
domowych, a czasem nawet odpadów.  

Wykorzystano wyniki pomiarów zawartości benzo(a)pirenu w pyle PM10 z siedemnastu 
stanowisk, na wszystkich stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartości średniorocznych, 
toteż strefę łódzką zakwalifikowano do klasy C. 
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Rysunek 11. Obszary przekroczeń dopuszczalnej wartości dobowej stężenia benzo(a)pirenu 
w województwie łódzkim w 2018 r. 

 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim. Raport wojewódzki za rok 2018 

Wyniki klasyfikacji są podstawą do określenia działań prowadzących do utrzymania lub poprawy 
jakości powietrza. Informacje te zawiera Uchwała w sprawie programu ochrony powietrza dla 
strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego 
i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań 
krótkoterminowych. Dokument ustala kierunki oraz zakres działań prowadzących do osiągnięcia 
odpowiedniej jakości powietrza. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że normy zanieczyszczenia powietrza w Bełchatowie są 
przekraczane w przypadku pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz ozonu i benzo(a)pirenu. 
Zanieczyszczenia pochodzą głównie ze źródeł: 

 punktowych, przede wszystkim zakładów przemysłowych umiejscowionych 
w niedalekiej odległości od Miasta – Elektrowni Bełchatów, Kopalni Węgla Brunatnego 
Bełchatów oraz innych zakładów, 
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 powierzchni komunalno-bytowej − indywidualnych punktów grzewczych opalanych 
węglem a często także innymi materiałami nieprzeznaczonymi do spalania w warunkach 
domowych (w tym szczególnie trującymi, np. plastikiem), co jest zabronione.  

2.4 PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY ZWIĄZANY Z WDRAŻANIEM STRATEGII  

Wszelkie rozwiązania zaproponowane w Strategii powinny przynieść pozytywny efekt 
ekologiczny, jednakże przy planowaniu trzeba uwzględniać możliwości finansowe i techniczne 
jednostki, mieszkańców oraz faktyczne korzyści płynące z zaproponowanych rozwiązań. Pojazdy 
elektryczne (samochody osobowe, dostawcze, autobusy) są obecnie dużo droższe 
w porównaniu do pojazdów z silnikami spalinowymi, które spełniają najwyższe normy spalin 
Euro 6. Utlenianiu paliw kopalnych towarzyszy emisja gazów odpowiedzialnych za wzrost efektu 
cieplarnianego (CO2, CH4) oraz zanieczyszczeń. Poniżej w tabeli zostały porównane emisje 
szkodliwych substancji na 1 kilometr dla różnych generacji aut osobowych oraz elektrycznych 
w warunkach polskich. 

Tabela 7. Porównane emisje szkodliwych substancji na 1 kilometr dla różnych generacji aut osobowych 
oraz elektrycznych w warunkach polskich 

Źródło  CO, g/km HC, g/km NOx, g/km Pył, g/km SO2 g/km 

Euro 3  
01/00  

2,30/0,64 0,20/0,06 0,15/0,50 −/0,05 − 

Euro 4  
01/05  1,00/0,50 0,10/0,05 0,08/0,25 −/− − 

Euro 5  
09/09  1,00/0,50 0,10/0,05 0,06/0,18 0,005 − 

Euro 6  
0814  

1,00/0,50 0,10/0,09 0,06/0,08 0,005  − 

EV PL  
2015  

0,04 <0,02 0,16 0,01 0,25 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych danych 

Na szkodliwość spalin ma wpływ nie tylko ich stężenie, ale również miejsce, w którym są 
emitowane. Samochody elektryczne zasilane są energią wyprodukowaną w elektrowniach 
(w Polsce większość dostarczanej energii pochodzi z elektrowni węglowych). Elektrownie robią 
to w sposób transparentny, zgodnie z normami branżowymi na wysokości 300 m, nadając 
spalinom odpowiedni unos. Natomiast w przypadku samochodów dzieje się to w zaludnionych 
centrach miast bez realnej kontroli. 

Obecnie w komunikacji miejskiej obsługiwanej przez MZK wykorzystuje się 18 pojazdów, z czego 
15 zasilanych jest silnikami spalinowymi a 3 silnikami elektrycznymi (wykaz pojazdów został 
przedstawiony w punkcie 3.2. Transport publiczny i komunalny oraz transport prywatny). 

Jako planowany efekt ekologiczny po wdrożeniu Strategii zakłada się nieprzekraczanie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczeń w ciągu roku. 
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W dalszej tabeli przedstawiono działania, dzięki którym będzie możliwe uzyskanie założonego 
efektu ekologicznego. Działania zostały podzielone na: 

 bezpośrednie − po wdrożeniu których od razu spadnie poziom zanieczyszczeń, 

 pośrednie − działania niezbędne w celu uświadomienia społeczeństwa, zmiany 
przyzwyczajeń i osiągnięcia zakładanego efektu.  

Tabela 8. Działania mające wpływ na uzyskanie zakładanego efektu ekologicznego 

Działania mające wpływ na uzyskanie zakładanego efektu 
ekologicznego 

Bezpośrednie Pośrednie 

zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie 
ochrony środowiska 

 X 

zaszczepienie zachowań proekologicznych wśród 
mieszkańców Miasta 

 X 

zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE X  

prowadzenie programów promujących wymianę 
ogrzewania w mieszkaniach na ekologiczne  

 X 

wymiana źródeł ciepła (pieców) na ekologiczne  X  

zakup i utrzymywanie niskoemisyjnego publicznego 
transportu miejskiego 

X  

zakup i utrzymanie pojazdów ekologicznych 
wykorzystywanych w urzędzie oraz przez służby 
komunalne 

X  

wdrażanie rozwiązań Smart City w Mieście   X 

wspieranie multimodalnej mobilności miejskiej  X 

budowa dróg rowerowych X  

remonty, przebudowa i rozbudowa infrastruktury 
miejskiej (w tym: modernizacja przystanków, wymiana 
oświetlenia itp.)  

X  

budowa punktów ładowania dla pojazdów elektrycznych   X 

Źródło: Opracowanie własne  
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2.5 MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA 

Zgodnie z wytycznymi GIOŚ, badanie i ocena jakości powietrza są realizowane w oparciu 
o przepisy art. 85−95 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. − Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150). Powyższe przepisy wraz z rozporządzeniami ministra 
środowiska: z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji 
w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032) i z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) definiują system monitoringu 
powietrza, określają zakres i sposób badania jakości powietrza oraz minimalną liczbę stacji, 
a także metody i kryteria oceny. 

System oceny jakości powietrza w województwie jest na bieżąco dostosowywany do wymagań 
Unii Europejskiej (dalej także jako UE), zmieniającego się prawa polskiego i oczekiwań 
związanych z zarządzaniem jakością powietrza. Docelowo system powinien spełniać 
następujące funkcje: 

 informacyjną, 

 prognostyczną, 

 ostrzegawczą, 

 sterowania emisją. 

Ponadto ma być narzędziem wspomagającym zarządzanie środowiskiem. Aby dobrze wypełniać 
powyższe funkcje, konieczne jest, aby system składał się z trzech podstawowych bloków: 

 systemu pomiarowego, 

 systemu analiz przestrzennych, 

 systemu informowania. 

Realizacja funkcji informacyjnej systemu jest dokonywana poprzez coroczną ocenę jakości 
powietrza. Metodami wykorzystywanymi w ocenie bieżącej będą dalej: 

 pomiary wysokiej jakości (automatyczne ciągłe), 

 pomiary manualne w stałych punktach pomiarowych (ciągłe), 

 pomiary manualne w stałych punktach pomiarowych (cykliczne), 

 pomiary wskaźnikowe (pasywne), 

 modelowanie matematyczne, 

 obiektywne metody szacowania. 

W ramach monitoringu powietrza są wykonywane, analizowane i gromadzone dane dotyczące 
poziomów stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza w strefach województwa łódzkiego. 
Na podstawie otrzymanych pomiarów dokonuje się oceny poziomów substancji w powietrzu ze 
względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin. Priorytetowymi obszarami dla 
monitoringu powietrza są strefy potencjalnych przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń 
zanieczyszczeń. 

W strukturach GIOŚ znajduje się Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące (dalej także 
jako KLRiW) z siedzibą w Krakowie, które zostało powołane do zapewnienia jakości i spójności 
pomiarowej wojewódzkich sieci monitoringu jakości powietrza. Do zadań KLRiW należą m.in. 



 STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI  
DLA MIASTA BEŁCHATOWA NA LATA 2020−2036 

 

    |42 

organizowanie badań biegłości dla sieci monitoringu jakości powietrza, kontrola sieci 
monitoringowych, wdrażanie nowych metod pomiarowo-badawczych, szkolenie oraz pełnienie 
roli doradczej dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w zakresie pomiarów 
zanieczyszczeń powietrza. 

Obecnie planuje się dalsze monitorowanie jakości powietrza poprzez wykorzystanie danych 
i informacji przekazywanych przez GIOŚ oraz WIOŚ. 
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3 Stan systemu komunikacyjnego  

W niniejszym rozdziale opisany został system komunikacyjny Miasta, ze szczególnym 
uwzględnieniem wszystkich form transportu zbiorowego. Przedstawione zostaną także 
wszelkie formy zaangażowania samorządu miejskiego w organizację transportu publicznego. 
Osobno przeanalizowane zostaną również niektóre aspekty dotyczące transportu 
indywidualnego, zwłaszcza realizowanego przy pomocy samochodów z napędem 
alternatywnym wobec silnika spalinowego.  

3.1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

W granicach Bełchatowa występują drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Każda 
droga zarządzana jest przez inną jednostkę.  

Za gminną infrastrukturę drogową, oświetlenie dróg i placów w granicach Miasta Bełchatowa 
odpowiada Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. 

Na obszarze Miasta funkcjonuje miejski, powiatowy i ponadpowiatowy transport zbiorowy. 
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym zdefiniowała pojęcie organizatora publicznego 
transportu zbiorowego jako właściwą jednostkę samorządu terytorialnego albo ministra 
właściwego do spraw transportu zapewniającego funkcjonowanie publicznego transportu 
zbiorowego na danym obszarze. Prezydent Bełchatowa, działający przez Wydział Inżynierii 
i Ochrony Środowiska, jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na sieci 
komunikacyjnej w miejskich (gminnych) przewozach pasażerskich, która obejmuje linie 
komunikacyjne na terenie Miasta Bełchatowa.  

Do zadań organizatora należy między innymi planowanie, organizowanie i zarządzanie 
publicznym transportem zbiorowym. 

Operatorem świadczącym usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego jest MZK, 
będące podmiotem wewnętrznym Miasta. Spółka została powołana uchwałą Rady Miejskiej 
w 1993 r. i wykonuje usługi w zakresie przewozów pasażerskich środkami komunikacji miejskiej 
według ustalonych tras w granicach administracyjnych Bełchatowa. 

Komunikacja powiatowa i ponadpowiatowa zapewniona jest między innymi dzięki połączeniom 
realizowanym przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Bełchatowie 
(dalej także jako PKS Bełchatów) Przewoźnik zapewnia komunikację na 61 liniach regularnych 
oraz 34 liniach specjalnych. Dzięki działalności PKS Bełchatów możliwe jest dotarcie 
bezpośrednio do m.in.: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Lublina, Częstochowy, Wrocławia a także 
Radomia, Sieradza, Piotrkowa Trybunalskiego. Ponadto sieć połączeń uzupełniona jest 
połączeniami komercyjnymi, świadczonymi przez prywatnych przewoźników działających na 
mocy zezwoleń wydanych przez inne jednostki administracyjne (starostwo powiatowe, urzędy 
marszałkowskie). 
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3.2 TRANSPORT PUBLICZNY I KOMUNALNY ORAZ TRANSPORT PRYWATNY 

 PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY 

MZK na terenie Bełchatowa obsługuje 9 linii komunikacji zbiorowej. Na mocy uchwały 
nr X/63/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z 28 maja 2015 r. od 1 lipca 2015 r. przejazdy lokalnym 
transportem zbiorowym na wszystkich liniach w granicach administracyjnych Miasta są 
świadczone przez przewoźnika bezpłatnie. Z darmowego przejazdu może skorzystać każdy 
pasażer.  

Rysunek 12. Schemat sieci komunikacyjnej w Bełchatowie  

 

Źródło: MZK  

Z informacji zawartych w Analizie kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 
świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Bełchatowie autobusów zeroemisyjnych (dalej także 
jako AKK) wynika, że w 2016 r. z komunikacji miejskiej skorzystało 1 468 tys. pasażerów, 
a w 2017 było ich już 1 593 tys., co oznacza wzrost o 8,5%.  
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W latach 2018 i 2019 według danych MZK komunikacja miejska przewiozła:  

 2018 r. – 1 523 tys. pasażerów,  

 2019 r. – 1 488 tyś. pasażerów. 

W ostatnich dwóch latach widoczny jest spadek liczby przewiezionych pasażerów. 

Wykres 7. Liczba przewiezionych pasażerów przez MZK w latach 2017 – 2019 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w AKK oraz danych przekazanych przez MZK 

Według danych zawartych w AKK największy popyt na usługi transportowe odnotowano na linii 
nr 2: Szpital – Rynek Grocholski. Średnio każdego miesiąca w 2017 r. na linii podróżowało 53 tys. 
pasażerów, co daje 1,77 tys. osób dziennie. 

Poniżej w tabeli zestawiono wyniki pomiarów napełnienia wszystkich linii wykonane w 2017 r. 

Tabela 9.  Wykaz linii sieci komunikacyjnej w Bełchatowie wraz ze średniomiesięcznym napełnieniem na 
liniach komunikacyjnych w 2017 r. 

Nr 
linii 

Relacja Kursuje 

Średniomiesięczne 
napełnienie (śr. liczba 

pasażerów 
przewiezionych 

miesięcznie) 

1 
Przemysłowa/Batis – Rynek 

Grocholski – Szpital/krańcówka 
Dni robocze, nie kursuje 
w okresie wakacyjnym 

6 663 

2 
Przemysłowa/Batis – Rynek 

Grocholski – Szpital/krańcówka 
7 dni w tygodniu 53 020 
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3 
Rynek Grocholski – Kwiatowa – 

Lipowa/Nadleśnictwo 
7 dni w tygodniu 17 173 

4 
Przemysłowa/Batis – św. 

Faustyny Kowalskiej – 
Szpital/krańcówka 

Dni robocze, nie kursuje 
w okresie wakacyjnym 

14 539 

5 
Przemysłowa/Batis − 
Szpital/krańcówka − 
Czyżewskiego/pętla 

Dni robocze 6 083 

6 
Przemysłowa/Batis – św. 

Faustyny Kowalskiej – 
Szpital/krańcówka 

Dni robocze, nie kursuje 
w okresie wakacyjnym 

17 232 

7 
Przemysłowa/Batis – 

Szpital/krańcówka − Nowa 
Dni robocze, nie kursuje 
w okresie wakacyjnym 

2 091 

9 
Przemysłowa/Batis – Plac 

Dolnośląski – Budryka/pętla – 
Rynek Grocholski 

Od poniedziałku do 
soboty 

11 695 

10 
Budryka/Pętla – 

Szpital/krańcówka – 
Grabowa/pętla 

7 dni w tygodniu 11 047 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w AKK 

Dzienną liczbę kursów oraz wykonaną pracę przewozową na poszczególnych liniach 
przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 10. Dzienna liczba kursów oraz praca przewozowa na sieci komunikacyjnej realizowanej  
przez MZK 

Nr linii 

Liczba kursów  Liczba kilometrów 

Dzień 
roboczy 

Dzień 
wolny 

Dzień 
świąteczny 

Dzień 
roboczy 

Dzień 
wolny 

Dzień 
świąteczny 

1 14 − − 116 − − 

2 48 18 18 525 193 193 

3 16 14 14 269 235 235 

4 15 − − 197 − − 
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5 13 − − 173 − − 

6 18 − − 204 − − 

7 4 − − 52 − − 

9 16 10 − 116 67 − 

10 12 8 8 167 107 107 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w AKK  

Na terenie Bełchatowa zlokalizowano łącznie 52 przystanki komunikacyjne, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto.  

 TABOR WYKORZYSTYWANY W PRZEWOZACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

Według danych na dzień 16.03.2020 r. spółka MZK wykorzystywała 18 pojazdów do 
świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta. Zestawienie taboru 
wykorzystywanego przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 11. Stan taboru autobusowego MZK  

Lp. Marka Rodzaj paliwa 

Rodzaj silnika 

wg emisji 

spalin 

Rok 

produkcji 

Liczba 

miejsc: 

w tym 

siedzące 

1. MAN NL 222 diesel Euro 2 1998 106/31 

2. MAN NL 222 diesel Euro 2 1998 106/31 

3. Autosan H7 Solina diesel Euro 5 2010 44/19 

4. Autosan H7 Solina diesel Euro 5 2010 44/19 

5. Solaris Urbino 12 diesel Euro 5 2011 92/31 

6. Solaris Urbino 12 diesel Euro 5 2011 92/31 

7. Solaris Urbino 12 diesel Euro 5 2011 92/31 

8. Solaris Urbino 12 diesel Euro 5 2011 92/31 

9. Solaris Urbino 12 diesel Euro 5 2011 92/31 
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10. Solaris Urbino 12 diesel Euro 5 2011 92/31 

11. Solaris Urbino 12 diesel Euro 5 2011 92/31 

12. Solaris Urbino 12 diesel Euro 5 2011 92/31 

13. Solaris Urbino 12 diesel Euro 6 2019 96/30 

14. Solaris Urbino 12 diesel Euro 6 2019 96/30 

15. Solaris Urbino 12 diesel Euro 6 2019 96/30 

16. 
Solaris Urbino 12 

Electric 
elektryczny elektryczny 2019 73/25 

17. 
Solaris Urbino 12 

Electric 
elektryczny elektryczny 2019  73/25 

18. 
Solaris Urbino 12 

Electric 
elektryczny elektryczny 2019 73/25 

Źródło: Dane MZK  

Ze względu na czas eksploatacji, planowane jest wycofanie 2 szt. autobusów marki Autosan 
Solina oraz 1 szt. MAN NL 222. Prawie 89% pojazdów ma mniej niż 10 lat a najstarsze z nich 
charakteryzują się dostatecznym stanem technicznym. Najnowsze autobusy zostały 
wyprodukowane w 2019 r., 3 z nich spełniają najwyższe normy emisji spalin − Euro 6, 
a 3 pojazdy są napędzane silnikami elektrycznymi i mają zerową emisję zanieczyszczeń. Ogólny 
stan taboru MZK ocenia się jako dobry z tendencją do ciągłej poprawy, na co wskazują plany 
wymiany przestarzałych pojazdów przez operatora.  

 POJAZDY WYKORZYSTYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI ORAZ ŚWIADCZĄCE USŁUGI 

KOMUNALNE 

Oprócz pojazdów należących do floty MZK, warto wymienić inne pojazdy będące w posiadaniu 
Urzędu Miasta bądź podległych jednostek organizacyjnych: 

 Urząd Miasta – 2 samochody osobowe napędzane silnikami benzynowymi, 

 Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” – samochód 9-osobowy przeznaczony 
do transportu osób niepełnosprawnych, napędzany silnikiem diesla, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – samochód osobowy zasilany benzyną i LPG, 

 MZK – 2 samochody osobowe napędzane silnikami benzynowym oraz diesla,  

 „Eko-Region” Sp. z o.o. – 2 samochody ciężarowe,  12 pojazdów typu śmieciarka oraz 
4 pojazdy typu hakowiec, wszystkie pojazdy z silnikami diesla, 
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 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie (dalej także jako PEC) – 
8 samochodów osobowych zasilanych benzyną, z czego 2 wyposażone w instalację LPG, 
2 samochody ciężarowe z silnikami diesla, 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bełchatowie (dalej także jako 
PGM) – 2 samochody osobowe, 21 samochodów ciężarowych, 8 pojazdów typu ciągnik 
oraz po 1 szt.: ładowarka, koparka oraz zamiatarka. Większość pojazdów napędzają 
silniki diesla, 7 z nich zasila benzyna, dodatkowo 2 wyposażone w instalację LPG, 

 Wod-Kan Sp. z o.o. w Bełchatowie – 8 samochodów osobowych, z czego 4 napędzane 
benzyną, 4 olejem napędowym, 10 samochodów ciężarowych, 3 koparki, pojazd typu 
ciągnik oraz 12 przyczep. 

 TRANSPORT PRYWATNY 

Transport indywidualny realizowany jest przede wszystkim przy udziale samochodów 
osobowych, ale także taksówek, motocykli, motorowerów, rowerów, rowerów elektrycznych 
itp.  

Bełchatów wpisuje się w ogólnopolski trend wzrostu liczby samochodów osobowych. Co więcej, 
Miasto od lat wykazuje bardzo wysoki wskaźnik motoryzacji wyrażony w liczbie samochodów 
na 1000 osób i wynosi on około 660. Bełchatów plasuje się w czołówce polskich miast pod 
względem omawianego wskaźnika.  

Uzupełnieniem prywatnego transportu samochodowego jest transport rowerowy, który został 
przedstawiony w rozdziale 1.5.5. 

 

3.3 POJAZDY O NAPĘDZIE SPALINOWYM 

Transport publiczny oraz komunalny w Bełchatowie opiera się głównie o pojazdy napędzane 
silnikami spalinowymi. W przypadku taboru MZK aż 83% wszystkich pojazdów stanowią 
autobusy napędzane paliwem konwencjonalnym. Na stan jakości powietrza oraz poziom hałasu 
ma wpływ między innymi stan techniczny środków transportu publicznego. Miasto rozpoczęło 
proces modernizacji taboru MZK poprzez zastąpienie najstarszych pojazdów nowymi oraz 
planuje dalszą systematyczną wymianę taboru autobusowego.  
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Wykres 8. Procentowy udział pojazdów o napędzie konwencjonalnym użytkowanych przez MZK pod 
względem norm emisji spalin Euro (wykres nie uwzględnia pojazdów o napędzie elektrycznym) 

 

Źródło: Dane MZK  

Transport prywatny w Bełchatowie odgrywa ważną rolę i stale się rozwija. O istotności 
transportu prywatnego świadczy wspomniany wcześniej wskaźnik motoryzacji. Poniżej 
przedstawiono liczbę pojazdów zarejestrowanych na terenie powiatu bełchatowskiego. 

Wykres 9. Udział zarejestrowanych samochodów osobowych napędzanych benzyną oraz olejem 
napędowym w powiecie bełchatowskim w latach 2015−2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego,  

Zarówno w przypadku benzyny, jak i oleju napędowego, liczba pojazdów napędzana tymi 
paliwami stale rośnie. Mieszkańcy powiatu częściej wybierają samochody benzynowe, a ich 
liczba w 2018 r. wzrosła względem roku 2015 o około 8%. Samochody z silnikiem diesla 
stanowią mniejszą część wszystkich samochodów osobowych, jednakże notują stabilny wzrost, 
w roku 2018 było ich o około 13% więcej niż w roku 2015.  
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3.4 POJAZDY NAPĘDZANE GAZEM LUB INNYMI BIOPALIWAMI 

MZK nie użytkuje pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub innymi biopaliwami. PEC i PGM 
użytkują po dwa samochody wyposażone w instalację LPG.  

Liczba prywatnych samochodów wyposażonych w instalację LPG w powiecie bełchatowskim 
systematycznie się powiększa. W stosunku do 2015 r., w 2018 roku odnotowano 9-proc. wzrost, 
z niewielkim spadkiem w 2017 r.  

Wykres 10.  Zarejestrowane samochody osobowe napędzane gazem LPG w powiecie bełchatowskim 
w latach 2015−2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, 
 

3.5 POJAZDY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM 

Pojazdy o napędzie elektrycznym oraz hybrydowym ujęte są w statystykach GUS jako pozostałe 
pojazdy. Stanowią one niewielki odsetek wszystkich pojazdów zarejestrowanych w powiecie 
bełchatowskim, jednak warto wspomnieć, iż ich liczba dynamicznie rośnie. W 2015 r. liczba 
takich pojazdów wynosiła jedynie 44, zaś w roku 2019 liczba samochodów o napędzie 
alternatywnym wzrosła do 247.  
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Wykres 11. Zarejestrowane samochody osobowe napędzane paliwami alternatywnymi w powiecie 
bełchatowskim w latach 2015−2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, 

3.6 OGÓLNODOSTĘPNA PUBLICZNA INFRASTRUKTURA ŁADOWANIA 

Na terenie Miasta funkcjonuje jedna stacja ładowania samochodów elektrycznych 
zlokalizowana przy ulicy Kościuszki 9 w pobliżu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. 
Punkt został stworzony za sprawą spółki PGE Nowa Energia na wniosek Prezydenta Miasta 
w 2019 r. Do najważniejszych danych technicznych stacji należą: 

 moc − min. 50 kW, 

 ładowanie prądem stałym oraz zmiennym, 

 rodzaje wtyczek: CHAdeMO DCFC, Mennekes (Type 2), CCS DCFC, 

 szacowany czas ładowania – 1,5 h. 
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Rysunek 13. Stacja ładowania samochodów elektrycznych w Bełchatowie 

 

Źródło: https://www.belchatow.pl/aktualnosci/6743-mozesz-juz-naladowac-samochod-elektryczny 

Poniżej przedstawiono najczęściej występujące typy złączy wykorzystywanych do ładowania 
pojazdów elektrycznych: 

 

 Type 1 – standard ładowania prądem zmiennym (AC) głównie rozpowszechniony 
w Stanach Zjednoczonych i Japonii; 

 Type 2 (Mennekes) – umożliwia ładowanie prądem zmiennym (AC) zarówno 
jednofazowym, jak i trójfazowym, jest powszechnie stosowany w Europie; 

 CHAdeMO – umożliwia ładowanie prądem stałym (DC), najczęściej występuje 
w koreańskich i japońskich samochodach, umożliwia przepływ energii w dwóch 
kierunkach pomiędzy pojazdem elektrycznym i ładowarką; 
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 CCS – europejski standard oparty o złącze Type 2, umożliwia ładowanie prądem stałym 
i zmiennym. 

Najbliższe stacje ładowania pojazdów elektrycznych znajdują się w Rogowcu przy 
ul. Energetycznej 7 oraz w Piotrkowie Trybunalskim przy alejach Generała Władysława 
Sikorskiego 13/17. W niedalekiej przyszłości zostanie otwarta stacja w Dobrzelowie, 
zlokalizowana przy drodze krajowej 74, około 5 km od centrum Bełchatowa. Na terenie Miasta 
nie istnieje infrastruktura ładowania rowerów elektrycznych. 

3.7 PARAMETRY ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU TRANSPORTU, OPIS 

NIEDOBORÓW ILOŚCIOWYCH I JAKOŚCIOWYCH TABORU ORAZ INFRASTRUKTURY 

W STOSUNKU DO STANU POŻĄDANEGO, WYMAGANEGO PRZEPISAMI PRAWA 

Tabor eksploatowany przez MZK cechuje się dobrą jakością. Obecnie przedsiębiorstwo 
eksploatuje dwa pojazdy, które mają ponad dwadzieścia lat, pozostałe nie przekraczają 
dziesięciu lat.  Około 90% pojazdów spełnia normę emisji spalin Euro 5 lub wyższą. Większość 
pojazdów jest dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych i jest niskopodłogowa. 
Ponad 15% taboru stanowią autobusy całkowicie bezemisyjne i tyle samo spełnia najbardziej 
rygorystyczną normę czystości spalin − Euro 6. Łącznie obie te grupy stanowią więc około 30% 
wszystkich pojazdów we flocie MZK.  

W celu osiągnięcia stanu pożądanego należy dokonać wymiany najstarszych dwóch pojazdów 
na pojazdy zeroemisyjne. 

Na terenie Miasta występuje także niedobór infrastruktury pozwalającej na ładowanie 
pojazdów elektrycznych. W najbliższych latach należy podjąć działania na rzecz budowy 
kolejnych ogólnodostępnych stacji ładowania.  

3.8 ISTNIEJĄCY SYSTEM ZARZĄDZANIA 

W momencie sporządzania dokumentu (czerwiec 2020 r.) Miasto Bełchatów nie posiadało 
Inteligentnego Systemu Transportowego (z ang. Intelligent Transportation System dalej także 
jako ITS), który wspierałby sterowanie ruchem, parkowanie pojazdów oraz transport publiczny.  

Wszystkie autobusy wykonujące kursy komunikacji miejskiej posiadają jednak moduł GPS 
pozwalający na śledzenie lokalizacji pojazdów. Mieszkańcy oraz turyści mają również do 
dyspozycji mobilną aplikację − kiedyprzyjedzie.pl. 
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3.9 OPIS NIEDOBORÓW JAKOŚCIOWYCH I ILOŚCIOWYCH TABORU I INFRASTRUKTURY 

W STOSUNKU DO STANU POŻĄDANEGO 

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (która 
implementuje w polskim prawie dyrektywę 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw 
alternatywnych) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego szereg obowiązków i zaleceń. 
Zgodnie z jej wymogami Urząd Miasta Bełchatowa jest zobowiązany od 2025 r. zlecać zadania 
publiczne firmom mającym w swoim taborze, co najmniej 30% pojazdów elektrycznych, 
zasilanych gazem ziemnym lub paliwami alternatywnymi. Etap przejściowy mówi o 10-proc. 
udziale takich pojazdów w 2022 r. Ponadto sama jednostka samorządu terytorialnego oraz 
spółki podległe do realizacji zadań 
komunalnych i publicznych mają obowiązek 
wykorzystywać w swojej flocie pojazdy 
napędzane silnikami elektrycznymi lub zasilane 
w sposób alternatywny, w liczbie nie mniejszej 
niż 30% wszystkich pojazdów. Z zapisu tego 
wyłączona jest komunikacja miejska, której 
dotyczą osobne restrykcje w wykorzystaniu 
autobusów zeroemisyjnych:  

• 5-proc. udział od 1 stycznia 2021r.,  

• 10-proc. udział od 1 stycznia 2023r.,  

• 20-proc. udział od 1 stycznia 2025r. 

Posiadany przez MZK tabor spełnia wymogi 
ilościowe pozwalające na sprawną realizację 
powierzonych zadań. Ok. 17% floty pojazdów 
stanowią pojazdy zeroemisyjne. Po wdrożeniu 
dalszych planowanych wymian autobusów 
przez operatora zrealizowane zostaną wymogi 
ustawy dotyczące typu pojazdów floty 
stawiane po 1 stycznia 2025 r. (zgodnie z planem inwestycji w 2024 roku MZK powinno 
dysponować ok. 20% autobusów o napędzie elektrycznym, przez co spełni warunek 
obowiązujący od 1 stycznia 2025 r.).   

Na etapie opracowywania dokumentu nierealne wydaje się spełnienie zamierzeń ustawowych 
przez jednostki podległe Miastu oraz inne jednostki świadczące usługi na rzecz Bełchatowa. 
Flota pojazdów ww. jednostek w większości składa się z pojazdów specjalnych, dla których 
alternatywa w postaci pojazdów zeroemisyjnych jest trudno osiągalna (wysokie ceny nowych 
pojazdów, brak na rynku używanych pojazdów z napędami alternatywnymi) bądź nie występuje 
w ogóle.  

Straż Miejska, jako podmiot wykonujący zadania publiczne, również powinna posiadać tabor 
zeroemisyjny. 

Jednostki organizacyjne Urzędu Miasta, które posiadają małą liczbę pojazdów (jeden-dwa 
pojazdy) nie powinny być zobligowane do ich wymiany. Wynika to z faktu znaczącej 
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nierentowności inwestycji – wymiana jedynego lub dwóch posiadanych pojazdów, by spełnić 
wymogi ustawy, wiąże się ze znaczącymi kosztami nie tylko odnośnie do zakupu nowego 
pojazdu, lecz również budowy całej infrastruktury towarzyszącej (np. stacje ładowania, 
transformatory, przyłącza gazu itp.).  

Istniejąca na terenie Miasta sieć dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych jest dobrze 
rozbudowana, jednakże arterie wymagają stałych remontów, modernizacji w celu 
dostosowania do zmieniających się warunków ruchu. Duży ruch pojazdów indywidualnych 
skutkuje znaczącym przekroczeniem norm emisji hałasu, spalin i pyłów.   

3.10 ZAKRES INWESTYCJI NIEZBĘDNYCH DO ZNIWELOWANIA NIEDOBORÓW JAKOŚCIOWYCH 

I ILOŚCIOWYCH SYSTEMU, W TYM INWESTYCJI ODTWORZENIOWYCH 

W celu zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu oraz poprawy jakości 
powietrza i warunków bytowych w Mieście powinno podjąć się działania związane z poprawą 
istniejącego taboru oraz infrastruktury. Prowadzone działania powinny się skupiać na:   

 dalszym zakupie zeroemisyjnych autobusów razem z infrastrukturą 
ładowania/tankowania do obsługi linii komunikacji miejskiej, 

 zakupie pojazdów nisko- i zeroemisyjnych do obsługi spółek komunalnych  
(obecnie posiadają silniki o napędzie konwencjonalnym), 

 zakupie pojazdów nisko- i zeroemisyjnych do obsługi zadań publicznych  
(obecnie posiadają silniki o napędzie konwencjonalnym, 

 rozbudowaniu sieci ogólnodostępnych ładowarek na terenie Miasta  
(zalecana formuła − partnerstwo publiczno-prywatne), 

 wprowadzeniu priorytetów w ruchu dla komunikacji miejskiej, 

 dalszym rozbudowaniu obecnej sieci ścieżek rowerowych wzdłuż najważniejszych 
ciągów komunikacyjnych oraz ciągów pieszo-rowerowych tak, aby infrastruktura była 
jednolita i zapewniała możliwość komfortowego poruszania się po obszarze Miasta, 

 wprowadzeniu systemu roweru miejskiego razem z rowerami elektrycznymi,  

 określeniu spójnej polityki transportowej zarządzanej w sposób zintegrowany dla całego 
obszaru oraz stopniowe wprowadzenie ITS równolegle z rozwojem infrastruktury.  



 STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI  
DLA MIASTA BEŁCHATOWA NA LATA 2020−2036 

 

    |58 

 



 STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI  
DLA MIASTA BEŁCHATOWA NA LATA 2020−2036 

 

    |59 

4 Opis istniejącego systemu energetycznego Miasta 
Bełchatowa 

System energetyczny Miasta, jak i każdej innej jednostki samorządu terytorialnego wchodzi 
w skład Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (dalej także jako KSE). Do KSE należą 
wszelkie urządzenia wytwarzające, przesyłające, rozdzielające energię a także urządzenia 
pobierające energię elektryczną, zwane odbiornikami. Ze względu na wysokie znaczenie 
gospodarcze, KSE sterowany jest centralnie poprzez Krajową Dyspozycję Mocy. Linie 
energetyczne należące do KSE łączą się z liniami krajów sąsiednich, tworząc układ synchroniczny 
o znaczeniu międzynarodowym. 

4.1 OCENA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO MIASTA BEŁCHATOWA 

 Bełchatów jest w całości zelektryfikowany. 

 System elektroenergetyczny zaspakaja potrzeby wszystkich dotychczasowych 
odbiorców energii elektrycznej a stan techniczny sieci elektroenergetycznych na terenie 
Miasta można ogólnie ocenić jako dobry. 

 Istnieją rezerwy umożliwiające dalsze zaspokojenie zapotrzebowania w energię 
elektryczną nowych odbiorców. 

 W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną na terenie Miasta 
istnieje możliwość wymiany transformatorów w stacjach transformatorowych na 
jednostki większej mocy lub budowy nowych stacji transformatorowych. 

Dla poprawnej oceny bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego Bełchatowa należy 
scharakteryzować sam system, zapotrzebowanie na energię oraz OZE. 

Za produkcję energii elektrycznej na potrzeby Bełchatowa odpowiada PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, Oddział Elektrownia 
Bełchatów. Na terenie Miasta usytuowane są dwa Główne Punkty Zasilania (GPZ), czyli stacje 
elektroenergetyczne 110/15 kV: 

 „Bełchatów” przy ulicy Pabianickiej zasilany 4 liniami 110 kV, 

 „Zamoście” przy ulicy Zamoście zasilany 2 liniami 110 kV.  

Oba punkty są obiektami zmodernizowanymi i ocenia się je jako wysoce niezawodne narzędzia 
dostawy energii. Lokalny system dystrybucji energii elektrycznej z GPZ do użytkowników składa 
się z kablowo-napowietrznej sieci średniego napięcia 15 kV, stacji transformatorowo-                                  
-rozdzielczych 15/0,4 kV oraz linii rozdzielczych niskiego napięcia 0,4/0,231 kV. Struktura 
ilościowa przedstawionej infrastruktury elektroenergetycznej, oprócz stacji GPZ, przedstawia 
się następująco: 

 20,3 km linii napowietrznych 110 kV, 

 69,4 km linii napowietrznych 15 kV, 

 95,6 km linii kablowych 15 kV, 

 93 stacje transformatorowe 15/0,4 kV, 

 79,8 km linii napowietrznych 0,4 kV, 

 213,6 km linii kablowych 0,4 kV.  
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Mapa 2. Mapa sieci elektroenergetycznej w Mieście 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie https://ebin.josm.pl/electricity/ 

Ponadto na terenie Miasta przebiegają dwutorowe linie elektroenergetyczne 400 kV: Rogowiec 
– Joachimów/Tucznawa, Rogowiec – Płock/Ołtarzew oraz linie dwutorowe 220 kV: Rogowiec – 
Pabianice, Rogowiec – Janów/Piotrków, Rogowiec − Joachimów. Linie te odpowiadają za przesył 
energii z Elektrowni Bełchatów do innych rejonów kraju.  

Infrastruktura elektroenergetyczna Bełchatowa jest sukcesywnie modernizowana oraz 
rozbudowywana. Do głównych kierunków rozwoju lokalnego systemu dystrybucji energii 
elektrycznej należy zaliczyć: 

 modernizację linii 220 kV, 

 przebudowę oraz budowę dalszych linii 15 kV i niskiego napięcia na terenach 
przeznaczonych do zagospodarowania,  

 budowę trzeciego GPZ we wschodniej części Miasta. 

W Polsce, podobnie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej, dąży się do uzyskania 15-proc. 
udziału OZE w całkowitej produkcji energii elektrycznej. Według Programu ochrony środowiska 
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dla Miasta Bełchatowa na lata 2015−2020, w Mieście wykorzystywane były następujące źródła 
energii odnawialnej: 

 instalacja solarna służąca wytwarzaniu ciepłej wody użytkowej na terenie Domu Pomocy 
Społecznej,  

 instalacja solarna na terenie Bursy Szkolnej,  

 instalacja fotowoltaiczna przy ulicy Zaleśna 29, 

 instalacja fotowoltaiczna przy ulicy Czaplinieckiej 44 D, 

 indywidualne instalacje fotowoltaiczne i solarne. 

PGE Polska Grupa Energetyczna zakłada w swoich priorytetach rozwój działalności 
wykorzystującej nowe technologie, takie jak OZE. Na terenie Bełchatowa będą to: 

 instalacja paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na dachach budynków lub 
na terenach posesji w obrębie Miasta, 

 budowa farmy fotowoltaicznej na obszarze oczyszczalni ścieków, 

 budowa farmy fotowoltaicznej na obszarze ujęcia wody Myszaki. 

Na terenie Miasta nie istnieją warunki do rozległej eksploatacji energii termalnej oraz wodnej. 
Szacuje się, że rozwój produkcji energii elektrycznej z OZE będzie w Bełchatowie przejawiał się 
w znacznym stopniu przez instalacje indywidualne, co powinno być wspierane i promowane 
przez Miasto. 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną wynika bezpośrednio z potrzeb gospodarstw 
domowych, obiektów publicznych oraz zakładów usługowych i produkcyjnych zlokalizowanych 
w Bełchatowie. Tak jak i w całym kraju, tak i w Mieście zapotrzebowanie na energię elektryczną 
charakteryzuje trend rosnący. Jest to związane z rosnącym poziomem wyposażenia 
gospodarstw domowych w urządzenia będące odbiornikami energii a także zwiększeniem ilości 
mieszkań, domów, budynków usługowych, handlowych, przemysłowych itp. Zużycie energii 
elektrycznej w 2019 r. z podziałem na kategorie odbiorców przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 12. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Bełchatowie w 2019 r. 

Odbiorcy Zapotrzebowanie na energię elektryczną [MWh/rok] 

Budynki użyteczności publicznej 22 810 

Budynki mieszkalne 34 704 

Przedsiębiorstwa, handel, usługi 51 720 

Źródło: Projekt założeń do Planu zaopatrzenia Bełchatowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
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Wykres 12. Udział odbiorców w zapotrzebowaniu na energię elektryczną w Bełchatowie w 2019 r. 

 

Źródło: Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia Bełchatowa w Ciepło, Energię Elektryczna i Paliwa Gazowe 

Główną grupą odbiorców energii elektrycznej są przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe 
i usługowe, pobierają one bowiem 47,3% całej dystrybuowanej energii. Budynki mieszkalne 
w Bełchatowie pobierają 31,8% energii elektrycznej, natomiast budynki użyteczności publicznej 
20,9%. 

4.2 WARIANTOWA PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ LUB 

INNE PALIWA ALTERNATYWNE W OKRESIE DO 2036 R. W OPARCIU O ISTNIEJĄCE 

DOKUMENTY STRATEGICZNE 

Podstawą do określenia prognozy zapotrzebowania Miasta na energię elektryczną, gaz lub inne 
paliwa alternatywne są założenia przyjęte na podstawie Projektu założeń do Planu zaopatrzenia 
Bełchatowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z 2019 r. Dokument określa 
następujące czynniki wpływające na kształt prognoz zapotrzebowania na ciepło, energię 
elektryczną, gaz i paliwa alternatywne: 
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Najważniejszym aspektem właściwego zarządzania energetycznego w Bełchatowie jest 
właściwa ocena bieżących potrzeb oraz określenie kierunków rozwoju. Na podstawie analizy 
uwarunkowań społecznych i gospodarczych opracowano trzy warianty rozwoju 
zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe: 

Tabela 13. Warianty prognozy zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
w Bełchatowie 

Wariant progresywny  zajmowanie nowych terenów budowlanych następować będzie 
w sposób intensywny; 

 wystąpi zmiana zapotrzebowania na: 
o energię elektryczną (zwiększenie zapotrzebowania, rozwój 

przedsiębiorstw), 
o gaz ziemny (wzrostowe tendencje gazyfikacji na obszarach 

przeznaczonych pod nowe budownictwo), 
o energię cieplną (intensyfikacja termomodernizacji, rozwój 

przedsiębiorstw); 

 powstaną liczne inwestycje wykorzystujące energię z OZE, 

 nastąpi intensyfikacja realizacji licznych przedsięwzięć mających 
na celu racjonalizację użytkowania ciepła, a także paliw 
gazowych i energii elektrycznej; 

 nastąpi intensyfikacja realizacji licznych przedsięwzięć mających 
na celu wzrost udziału energii pochodzącej z OZE w bilansie 
energetycznym Miasta. 

Wariant stabilny  zajmowanie nowych terenów budowlanych będzie odbywać się 
w sposób systematyczny, w tempie odpowiadającym aktualnym 
trendom, 

 zmiana zapotrzebowania na: 
o energię elektryczną (stopniowy wzrost, proporcjonalny do 

ilości nowo powstałych obiektów budowlanych), 
o gaz ziemny (utrzymanie obecnych wzrostowych tendencji 

gazyfikacji), 
o energię cieplną (początkowy wzrost termomodernizacji 

obiektów budowlanych, następnie utrzymanie obecnie 
panujących tendencji wzrostu zapotrzebowania na ciepło); 

 stopniowa realizacja inwestycji wykorzystujących energię z OZE; 

 kontynuacja realizacji przedsięwzięć mających na celu 
racjonalizację użytkowania ciepła, a także paliw gazowych 
i energii elektrycznej; 

 stopniowa realizacja przedsięwzięć mających na celu wzrost 
udziału energii pochodzącej z OZE w bilansie energetycznym 
Miasta. 

Wariant pasywny  zajmowanie nowych terenów budowlanych w sposób 
wolniejszy niż obecnie; 
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 zmiana zapotrzebowania na: 
o energię elektryczną (brak działań, które sprzyjają 

energooszczędności), 
o gaz ziemny (niewielka tendencja wzrostowa zużycia paliwa 

gazowego), 
o energię cieplną (ocieplenie pojedynczych budynków, 

wymagających termomodernizacji, nieznaczny spadek 
zapotrzebowania na energię cieplną); 

 podjęcie znikomych działań mających na celu wykorzystanie 
energii z OZE; 

 realizacja małej liczby przedsięwzięć mających na celu 
racjonalizację użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw 
gazowych; 

 zakłada się zaniechanie realizacji przedsięwzięć mających na 
celu wzrost udziału energii pochodzącej z OZE w bilansie 
energetycznym Miasta. 

Źródło: Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia Bełchatowa w Ciepło, Energię Elektryczna i Paliwa Gazowe  

Prognozowane ogólne zużycie ciepła, energii elektrycznej oraz paliw gazowych przedstawiono 
w poniższej tabeli: 

Tabela 14. Prognozy zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Bełchatowie do 
2033 r. 

 
Wariant progresywny Wariant stabilny Wariant pasywny 

2019 2026 2033 2019 2026 2033 2019 2026 2033 

Ciepło 

Ciepło 
[TJ/rok] 

866,6 930,7 994,9 866,6 920,9 975,3 866,6 875,3 884,0 

Energia elektryczna 

Moc 
[MWh/ro

k] 
109234,0 111241,5 113288,9 109234,0 110285,8 111372,3 109234,0 107065,1 105345,2 

Paliwa gazowe 

Objętość 
[m3] 

7367792,
0 

7688291,
0 

8008789,
9 

7367792,
0 

7636716,
4 

7905640,
8 

7367792,
0 

7308849,
7 

7249907,
3 

Źródło: Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia Bełchatowa w Ciepło, Energię Elektryczna i Paliwa Gazowe  

Ważnym elementem dla niniejszego opracowania jest prognozowane zapotrzebowanie na 
energię elektryczną oraz paliwa gazowe. Rynek energii elektrycznej dla wariantów 
progresywnego i stabilnego charakteryzuje się stabilnymi wzrostami. W wariancie 
progresywnym zapotrzebowanie wzrośnie o około 3,7%, w wariancie stabilnym zaś o około 2%. 
Wariant pasywny zakłada spadek zapotrzebowania na poziomie 1,6%.  
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Wykres 13. Prognozowana zmiana zapotrzebowania na energię elektryczną w Bełchatowie do 2033 r. 

 

Źródło: Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia Bełchatowa w Ciepło, Energię Elektryczna i Paliwa Gazowe  

W przypadku zapotrzebowania na paliwa gazowe prognozuje się wzrost dla wariantu 
progresywnego o 8,7%, dla stabilnego − 7,3%. Inaczej wygląda sytuacja dla wariantu 
pasywnego, dla którego prognozuje się 1,6-proc. spadek. Ze względu na brak piętnastoletniego 
planowania rozwoju przedsiębiorstw, prognoza oparta na założeniach tempa rozwoju Miasta 
może być obarczona pewnym błędem. 

Wykres 14.Prognozowana zmiana zapotrzebowania na paliwa gazowe  w Bełchatowie do 2033 r. 

 

Źródło: Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia Bełchatowa w Ciepło, Energię Elektryczna i Paliwa Gazowe  
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5 Strategia rozwoju elektromobilności  

5.1 BADANIA ANKIETOWE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW 

Jednym z narzędzi wykorzystanych do tworzenia Strategii było badanie ankietowe 
przeprowadzone w okresie od 30 kwietnia do 29 maja 2020 r. Ankieta poruszała tematy 
związane z elektromobilnością i Smart City. Kwestionariusz został udostępniony mieszkańcom 
drogą elektroniczną na stronie Miasta Bełchatowa, a informacja o przeprowadzanym badaniu 
ankietowym udostępniona została w mediach społecznościowych. 

W ankiecie zawarto pytania dotyczące zrozumienia pojęcia elektromobilności oraz Smart City, 
a także preferencji w wyborze środka transportu, opinii oraz oczekiwań wobec komunikacji 
miejskiej i infrastruktury transportowej. Ankietowanych zapytano również o doświadczenia 
w użytkowaniu pojazdów elektrycznych oraz plany ich zakupu. 

W badaniu wzięło udział 95 ankietowanych, z których 87 jest mieszkańcami Bełchatowa. Wśród 
wszystkich badanych 86 osób pracuje lub uczy się na terenie Miasta. 

5.2 INFORMACJE O RESPONDENTACH  

Strukturę respondentów  uczestniczących w badaniu, z podziałem na płeć, przedstawiono na 
poniższym wykresie. 

Wykres 15. Struktura respondentów z podziałem na płeć 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Struktura wiekowa respondentów przedstawiona jest na kolejnym wykresie. 
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Wykres 16. Struktura wiekowa respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Respondenci przedstawiają następującą strukturę statusu społecznego: 

Wykres 17. Status społeczny respondentów  

 

Źródło: Opracowanie własne 

Osoby pracujące stanowią w omawianej próbie większość z wynikiem 86,3%. Kolejnymi 
grupami społecznymi są uczniowie z udziałem 8,4%, studenci (2,1%), osoby niepracujące (2,1%) 
oraz emeryci/renciści (1,1%). 

Liczba osób w gospodarstwie domowym przedstawiona jest na dalszym wykresie. 
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Wykres 18. Liczba osób w gospodarstwie domowym  

 

Źródło: Opracowanie własne 

Respondentom zadano również pytanie dotyczące wykorzystywanych źródeł do czerpania 
informacji o Mieście. Odpowiedzi na to pytanie ilustruje poniższy wykres. 

Wykres 19. Źródła informacji dotyczących Miasta 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Odpowiedzi na powyższe pytanie wskazują jednoznacznie, że większość mieszkańców czerpie 
informację o Mieście głównie z Internetu (tj. ze stron internetowych, portali społecznościowych 
itp.). Mając na uwadze, iż Bełchatów dąży do tego by wdrażać rozwiązania zgodne z ideą Smart 
City, niezbędny jest ciągły rozwój ww. kanałów informacyjnych.   
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5.3 ODPOWIEDZI UDZIELONE NA PYTANIA ZADANE W ANKIECIE 

Pierwsze pytanie dotyczyło znajomości pojęć elektromobilność.  

Blisko 94% respondentów zadeklarowało znajomość i potwierdziło fakt rozumienia pojęcia 
elektromobilności. 

Drugie pytanie dotyczyło znajomości pojęcia Smart City. 

Niewiele ponad 90% zna i rozumie pojęcie Smart City. 

Kolejne pytania dotyczyły kwestii związanych przemieszczaniem się oraz infrastrukturą.  
Odpowiedzi na pytania ilustrują poniższe wykresy.  

Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy pracuje/uczy się Pan/Pani na terenie Miasta Bełchatowa? 
przedstawia się następująco: 

Wykres 20. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące miejsca pracy/nauki 

 

Źródło: Opracowanie własne  

W związku z faktem, iż ankieta skierowana była głównie do mieszkańców Bełchatowa, należy 
podkreślić, że około 10% badanych odpowiedziała, że uczy się lub pracuje poza obszarem 
Miasta.  
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Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jaką średnio odległość w jedną stronę pokonuje Pan/Pani 
w drodze do pracy/szkoły od miejsca zamieszkania? przedstawia się następująco: 

Wykres 21. Rozkład odpowiedzi w pytaniu dotyczącym odległości pokonywanej do pracy/szkoły 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Ankietowani wskazali zróżnicowane odległości pokonywane do szkoły lub pracy, jednak 
większość badanych nie pokonuje dziennie więcej niż 5 km w jedną stronę i jest to łącznie 62,1% 
badanych. Najwięcej, bo aż 32,6% ankietowanych pokonuje od 2 do 5 km.  

Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jak często korzystał Pan/Pani z wybranego środka transportu? 
przedstawia się następująco: 

Wykres 22. Rozkład odpowiedzi w pytaniu dotyczącym korzystania z wybranych środków transportu 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Przy opisie powyższych wyników badań warto odnieść się do odpowiedzi o charakterze 
skrajnym. Prawie połowa respondentów deklaruje, iż codziennie używają samochodu jako 
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kierowca, a ponad 1/3 badanych porusza się codziennie pieszo. Istnieje znaczna grupa osób, 
która nie korzysta z następujących środków transportu: 

 90,1% nie korzysta z innych środków, np. hulajnóg, 

 89,5% nie korzysta z motoru/skutera, 

 67,4% nie korzysta z taksówek, 

 50,5% nie korzysta z autobusów/autobusów komunikacji miejskiej. 

Podkreślenia wymaga wniosek, iż częstotliwość użytkowania samochodu zarówno jako pasażer, 
jak i kierowca jest stosunkowo wyrównana, co wskazuje na fakt, iż znakomita większość 
mieszkańców wybiera ten środek transportu w mniejszej lub większej częstotliwości i generuje 
wzmożony ruch na drogach. 

Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jak ocenia Pan/Pani stan nawierzchni dróg/parkingów na terenie 
Miasta Bełchatowa? przedstawia się następująco: 

Wykres 23. Rozkład odpowiedzi w pytaniu dotyczącym oceny stanu dróg i parkingów 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Respondenci ocenili stan dróg i parkingów na dostateczny lub dobry (po 41,6% odpowiedzi dla 
każdej z ocen). Z ankiety wynika, iż tylko 2,2% osób ocenia stan dróg i parkingów jako bardzo 
dobry, a 21,1% badanych jako zły lub bardzo zły. Taka ocena mieszkańców skłania Miasto do 
weryfikacji stanu technicznego infrastruktury i zaplanowania remontów, modernizacji miejsc, 
które są w najgorszym stanie. 

Kolejne dwa pytania dotyczyły bezpośrednio korzystania z publicznego transportu zbiorowego.  

Na pytanie: Czy korzysta Pan/Pani z publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta 
Bełchatowa? aż 61,1% badanych odpowiedziało przecząco.  

Na pytanie: Czy bardziej rozwinięty publiczny transport zbiorowy skłoniłby Pana/Panią do 
częstszego korzystania z tej formy transportu (np. autobusów)?.  

Rozkład odpowiedzi przedstawia poniższy wykres: 
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Wykres 24. Rozkład odpowiedzi w pytaniu, czy bardziej rozwinięty publiczny transport zbiorowy 
skłoniłby Pana/Panią do częstszego korzystania z tej formy transportu 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Większość badanych deklaruje, iż bardziej rozwinięty transport zbiorowy nie skłoni ich do 
częstszego korzystania z tej formy transportu. Należy dążyć do zmiany przyzwyczajeń 
mieszkańców poprzez ciągłą edukację społeczeństwa i ukazywanie realnych korzyści, przewagi 
transportu zbiorowego nad indywidualnym. 

Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy korzysta Pan/Pani z roweru do przemieszczania się 
po terenie Miasta Bełchatowa? przedstawia się następująco: 

Wykres 25. Rozkład odpowiedzi w pytaniu dotyczącym wyboru roweru jako środka przemieszczania się 
po terenie Miasta 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy bardziej rozwinięta infrastruktura rowerowa (więcej ścieżek 
rowerowych, stojaków, parkingów dla rowerów, specjalnie wyznaczonych przejść) skłoniłaby 
Pana/Panią do korzystania z tej formy transportu, np. w codziennych dojazdach do pracy/szkoły? 
przedstawia się następująco: 

Wykres 26. Rozkład odpowiedzi w pytaniu dotyczącym wpływu rozwoju infrastruktury rowerowej 
na wybór roweru, jako środka transportu 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Badania wykazują, iż znaczna część mieszkańców Bełchatowa (67,4%) korzysta z roweru jako 
alternatywnego środka przemieszczania się. Ponadto niemal 3/4 mieszkańców deklaruje, 
że poprawa stanu infrastruktury rowerowej skłoniłaby ich do korzystania z tego środka 
transportu w codziennych podróżach. Taki wynik może być silnym argumentem 
przemawiającym za realizacją planów rozwoju infrastruktury rowerowej, które przyczynią się 
do zwiększonego udziału rowerów w transporcie na terenie Miasta. 
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Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy podróżował Pan/podróżowała Pani kiedykolwiek pojazdem 
z napędem elektrycznym? dla wybranych pojazdów przedstawia się następująco: 

Wykres 27. Rozkład odpowiedzi w pytaniu dotyczącym doświadczeń w podróżowaniu wybranymi 
pojazdami elektrycznymi 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy rozważa Pan/Pani zakup pojazdu o napędzie elektrycznym? 
dla wybranych pojazdów przedstawia się następująco: 

Wykres 28. Rozkład odpowiedzi w pytaniu dotyczącym planów zakupu pojazdu elektrycznego 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Mieszkańcy Bełchatowa nie posiadają dużego doświadczenie w podróżach pojazdami 
napędzanymi silnikami elektrycznymi. Z pośród wszystkich badanych tylko 34 osoby 
podróżowało samochodem z napędem elektrycznym, 27 hulajnogą elektryczną, 19 rowerem 
elektrycznym a 6 skuterem elektrycznym. Pojazdy elektryczne w dalszym ciągu nie są 
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ogólnodostępne, przez co bardzo ważnym elementem wdrażania elektromobilności jest jej 
promocja i edukacja społeczeństwa ww. dziedzinie.   

Powyższe wyniki bezpośrednio przekładają się na odpowiedzi uzyskane w kolejnym pytaniu 
(wykres 28). Większość ankietowanych nie planuje zakupu pojazdu napędzanego silnikiem 
elektrycznym. Chęć zakupu samochodu elektrycznego zadeklarowało 26 osób, hulajnogi 
elektrycznej 18, roweru elektrycznego 6 a skutera elektrycznego 2 osoby.  

Rozkład odpowiedzi na pytanie: Które z poniższych czynników skłoniłyby Pana/Panią do zakupu 
alternatywnego środka transportu (samochodu elektrycznego/ skutera elektrycznego/ roweru 
elektrycznego/ hulajnogi elektrycznej) przedstawia się następująco: 

Wykres 29. Rozkład odpowiedzi w pytaniu dotyczącym wpływu wybranych czynników na decyzję zakupu 
alternatywnego środka transportu 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Wymienione czynniki mają w większości pozytywny wpływ na decyzje ankietowanych 
dotyczące zakupu pojazdu z napędem alternatywnym. Respondenci jednoznacznie wskazują, iż 
do zakupu takiego pojazdu najszybciej skłoniłyby ich czynniki finansowe, np. niższe taryfy za 
energię elektryczną, niższa cena zakupu pojazdu. Badani w ponad połowie przypadków 
wskazali, iż większa wiedza w zakresie dostępnych technologii nie skłoniłaby lub raczej nie 
skłoniłaby ich do zakupu opisanego pojazdu.  
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Kolejne pytanie dotyczyło oczekiwań wobec wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań 
transportowych. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jakie są Pana/Pani oczekiwania wobec 
wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań transportowych? przedstawia się następująco: 

Wykres 30. Rozkład odpowiedzi w pytaniu dotyczącym oczekiwań względem nowoczesnych rozwiązań 
transportowych 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Mieszkańcy Bełchatowa względem wdrażania nowoczesnych rozwiązań transportowych 
oczekują głównie zmniejszenia poziomu hałasu oraz zmniejszenia smogu. Te dwa czynniki są 
ważniejsze niż wyższy komfort podróżowania ora poprawa bezpieczeństwa. 
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Poniżej został przedstawiony rozkład odpowiedzi na pytanie:  Które z wymienionych elementów 
według Pana/Pani przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu w Mieście?  

Wykres 31. Rozkład odpowiedzi w pytaniu dotyczącym wpływu wybranych elementów na poprawę 
bezpieczeństwa 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Ponad 85% ankietowanych wskazało, że dodatkowe oświetlenie przejść dla pieszych wpłynie 
korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kolejnym elementem, którego 
realizacja będzie miała bezpośredni wpływ na zmniejszenie liczby wypadków, kolizji itp. jest 
budowa, rozbudowa dróg rowerowych. W opinii mieszkańców pozostałe przedstawione 
elementy na wykresie 31 mają mniejsze oddziaływanie na poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w Mieście. 
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Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jak ważne według Pana/Pani jest wdrażanie wymienionych 
elementów infrastruktury transportowej na terenie Miasta Bełchatowa? przedstawia się 
następująco: 

Wykres 32. Rozkład odpowiedzi w pytaniu dotyczącym istotności wybranych elementów infrastruktury 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Rozkład odpowiedzi na powyższe pytanie jest zbieżny z odpowiedziami uzyskanymi 
w poprzednim pytaniu. Według ankietowanych infrastruktura Miasta w pierwszej kolejności 
wymaga: modernizacji dróg lokalnych, budowy oświetlonych inteligentnych przejść dla 
pieszych, budowy ścieżek rowerowych oraz dostosowania do potrzeb osób o ograniczonej 
mobilności.  

Na podstawie powyższych odpowiedzi wnioskuje się, że na ternie Miasta należy dążyć do 
wdrożenia rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.  
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Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy jest Pan/Pani zainteresowany/zainteresowana tematyką 
elektromobilności i pogłębiania wiedzy na jej temat? przedstawia się następująco: 

Wykres 33. Rozkład odpowiedzi w pytaniu dotyczącym zainteresowania tematyką elektromobilności 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Większość ankietowanych, tj. 62,1% jest zainteresowana tematyką elektromobilności 
i pogłębiania wiedzy na jej temat.  

Ankietowanym, którzy w poprzednim pytaniu odpowiedzieli twierdząco, zadano dodatkowe 
pytanie: Czy oczekuje Pan/Pani ze strony Urzędu Miasta większej liczby informacji na temat 
elektromobilności oraz podejmowania dalszych kroków w celu jej wdrażania i rozwoju? Rozkład 
odpowiedzi na pytanie przedstawia się następująco: 

Wykres 34. Rozkład odpowiedzi w pytaniu dotyczącym oczekiwań respondentów względem Urzędu 
Miasta 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Dla większości zainteresowanych (88,3%) ważne jest, aby Urząd Miasta w sposób bieżący 
informował o rozwoju elektromobilności w Bełchatowie. 

Z przeprowadzonej ankiety można wywnioskować, iż mieszkańcy Bełchatowa oczekują 
wdrażania rozwiązań, które bezpośrednio wpłyną na poprawę warunków życia 
oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego . Przy stworzeniu odpowiednich warunków do 
korzystania z pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami energii nie wykluczają ich zakupu 
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i użytkowania. Oprócz wdrażania różnego rodzaju rozwiązań dotyczących transportu, oczekują 
również na bieżąco przekazywania informacji o rozwoju elektromobilności w Mieście. 

 

5.4 PODSUMOWANIE I DIAGNOZA STANU OBECNEGO 

Jak wynika z przedstawionej w rozdziale 4. Analizy, Miasto ma korzystne warunki do wdrażania 
ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Solidną podstawą do wprowadzania 
zmian, wymiany taboru na pojazdy napędzane silnikami elektrycznymi w miejskim transporcie 
zbiorowym są rezerwy mocy w lokalnym systemie elektroenergetycznym. 

OZE, ze względu na lokalne warunki, w perspektywie wieloletniej mogą mieć charakter 
wspierający źródła podstawowe możliwe do wykorzystania w miejskim transporcie zbiorowym. 

Na dzień sporządzania Strategii, Miasto rozpoczęło już działania związane z wprowadzeniem 
pojazdów zeroemisyjnych oraz prowadzi politykę zwiększającą świadomość mieszkańców 
w zakresie korzyści wynikających z odpowiedniej jakości powietrza. MKZ użytkuje obecnie trzy 
autobusy zeroemisyjne. Planowane są dalsze zmiany w taborze komunikacji miejskiej, które 
pozwolą osiągnąć stan pożądany. Od pozostałych operatorów realizujących zadania miejskie 
wymagane jest podjęcie oraz intensyfikacja działań służących wymianie eksploatowanych 
pojazdów.   

Transport gospodarczy, będący nieodłącznym elementem funkcjonowania miast, stanowi 
w Bełchatowie czynnik znacząco wpływający na odczucia mieszkańców względem jakości życia 
w Mieście – zarówno ze względu na emisję zanieczyszczeń, emitowanie hałasu oraz drgania 
powodujące degradację ulic i położonych przy nich budynków.  

Ruch samochodów ciężarowych powinien zostać włączony w system transportowy tak, by nie 
utrudniać przemieszczania się innych środków transportu (np. poprzez wprowadzenie 
przedziałów czasowych pozwalających na wjazd do Miasta). Wskazana jest kontynuacja 
podjętych działań związanych z ograniczeniem ruchu pojazdów ciężarowych. Ponadto Miasto 
powinno dążyć do kierowania ruchu tranzytowego trasami całkowicie poza centrum.  

Jedną z głównych potrzeb sektora komunikacyjnego jest także określenie i realizowanie spójnej 
koncepcji rozwoju komunikacyjnego Miasta łączącego każdy sektor transportu w zintegrowaną 
całość – pozwoli to na rozwój nieograniczony przez nieefektywne relacje zachodzące pomiędzy 
uczestnikami ruchu drogowego. 
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5.5 ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY ORAZ POTRZEBY SEKTORA KOMUNIKACYJNEGO 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy oraz badania ankietowego zidentyfikowano 
następujące potrzeby oraz problemy sektora komunikacyjnego: 

1. Problem:  

Niedostateczna świadomość społeczna dot. elektromobilności 

Potrzeba: 

Przeprowadzanie programów edukacyjnych, akcji informacyjnych (zarówno bezpośrednich, 
np. w przedszkolach, szkołach, miejscach pracy itp., jak i pośrednich, np. z wykorzystaniem 
stron internetowych, portali społecznościowych, lokalnej prasy itp.) dla mieszkańców 
w zakresie wdrażanych rozwiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju, oczekiwanych 
zachowań odnośnie do elektromobilności oraz ochrony środowiska. 

2. Problem:  

System transportu zbiorowego wymagający ciągłego monitoringu i optymalizacji 

Potrzeba: 

Stworzenie spójnego systemu transportowego na terenie Miasta, obejmującego organizację 
komunikacji miejskiej, efektywną informację pasażerską a także inteligentny system 
zarządzania ruchem miejskim. 

3. Problem:  

Infrastruktura miejska wymagająca modernizacji, przebudowy, remontów itp., 
niewystarczająca liczba stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Miasta 

Potrzeba: 

Przebudowa, modernizacja, remonty dróg, parkingów, chodników. Wprowadzenie 
ograniczeń prędkości przy szkołach i w miejscach niebezpiecznych, budowa inteligentnych 
przejść dla pieszych. Budowa kolejnych punktów ładowania, dzięki którym będzie możliwe 
codzienne użytkowanie samochodów elektrycznych na obszarze Miasta. 

4. Problem  

Brak spójnej sieci dróg rowerowych (brak ciągłości) 

Potrzeba: 

Dalsza rozbudowa sieci dróg rowerowych, w szczególności odcinków, które oprócz walorów 
rekreacyjnych będą wykorzystywane w codziennych dojazdach do pracy, szkoły. 
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5. Problem:  

Przekroczenie norm zanieczyszczeń powietrza 

Potrzeba: 

Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery w celu polepszenia warunków 
życia. 

6. Problem:  

Zbyt mało elementów Inteligentnego Miasta 

Potrzeba: 

Wdrażanie rozwiązań, które ułatwią codzienne funkcjonowanie mieszkańcom Bełchatowa, 
szybsze załatwianie spraw w urzędach, lepszą komunikację zbiorową i indywidualną, 
poprawią bezpieczeństwo w Mieście. 

5.6 PRZEGLĄD KRAJOWYCH I EUROPEJSKICH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH 

Przedstawione poniżej krajowe dokumenty strategiczne stanowią część Strategii 
Odpowiedzialnego Rozwoju (dalej także jako SOR), w ramach której jednym z projektów jest 

Program Rozwoju Elektromobilności. 

 

 PLAN ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W POLSCE „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI” 

Plan Rozwoju Elektromobilności (dalej także jako Plan) przyjęty przez Radę Ministrów 16 marca 
2017 r. określa korzyści związane z upowszechnieniem pojazdów elektrycznych oraz 
przedstawia potencjał gospodarczy i przemysłowy kraju. W ramach dokumentu poruszono 
następujące tematy związane z: 

 zarządzaniem popytem na energię, 

 poprawą bezpieczeństwa energetycznego, 

 potrzebą nowych modeli biznesowych, 

 skoncentrowaniem badań na przyszłościowych technologiach, 

 rozwojem zaawansowanego przemysłu i wykreowaniem nowych marek, 

 poprawą stanu jakości powietrza. 

Autorzy Planu określili także trzy cele Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce: 

 stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności Polaków poprzez: 

o osiągnięcie odpowiedniego nasycenia rynku pojazdami elektrycznymi 
(do 2025 r. – 1 mln pojazdów elektrycznych),  
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o rozwinięcie infrastruktury ładowania pozwalającej na przejechanie dłuższych 
dystansów,  

o wprowadzenie systemu zachęt, które doprowadzą do upowszechnienia 
pojazdów elektrycznych, 

o rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej dla pojazdów autonomicznych. 

 rozwój przemysłu elektromobilności poprzez współpracę nauki i biznesu, 

 stabilizacja sieci elektroenergetycznej dzięki obniżeniu zapotrzebowania na moc 
w szczytach zapotrzebowania poprzez wprowadzenie zróżnicowanych taryf strefowych  
uzależnionych od faktycznego zapotrzebowania na rynku. 

Warunkiem sukcesu Planu jest wykreowanie odpowiedniego środowiska, w którym podmioty 
będą wzajemnie wspierały swoje działania. Autorzy dokumentu sugerują także powołanie spółki 
celowej, której zadaniem powinno być skoordynowanie potencjału badawczego 
i przemysłowego w obszarze elektromobilności. Administracja publiczna powinna stworzyć 
sprzyjające otoczenie regulacyjne oraz prowadzić dialog z mieszkańcami w celu zwiększenia 
akceptacji dla nowych rozwiązań. Według Planu administracja samorządowa powinna 
współpracować przy budowie infrastruktury potrzebnej do rozwoju elektromobilności oraz 
stopniowo elektryfikować flotę w urzędach.  

W ramach Planu przedstawiono trzy etapy rozwoju elektromobilności w Polsce: 

Etap I (2017−2018) – przygotowawczy − w formie: 

 wdrożenia programów pilotażowych, które zainteresują społeczeństwo tematyką 
elektromobilności,  

 przygotowanie katalogu zachęt do zakupu pojazdów indywidualnych, firmowych lub 
publicznych, 

 powstanie pierwszych prototypów pojazdów elektrycznych dostosowanych do potrzeb 
polskiego i  europejskiego rynku, 

 opracowanie Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, które 
zostaną przyjęte przez Rząd 

 wyposażenie samorządów w nowe narzędzia służące poprawie jakości powietrza na ich 
terenie. 

Etap II (2019−2020) – zebrane doświadczenia z projektów pilotażowych zostaną spisane 
w katalog dobrych praktyk komunikacji społecznej w zakresie elektromobilności, nastąpi 
wpisanie zrównoważonego transportu w podstawę programową edukacji szkolnej 
i wczesnoszkolnej, określenie modelu biznesowego budowy infrastruktury ładowania, 
uruchomienie produkcji krótkich serii pojazdów elektrycznych, zwiększenie popularności 
systemu car-sharingu. 

Etap III (2021−2025) – zmiany w sferze świadomości społeczeństwa, które doprowadzą do 
postrzegania elektromobilności jako niezbędnej odpowiedzi na wyzwania zmieniającej się 
rzeczywistości. Coraz większa popularność pojazdów elektrycznych w gospodarstwach 
domowych i w transporcie publicznym doprowadzi do wykreowanie mody na ekologiczny 
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transport. Sieć elektroenergetyczna zostanie przygotowana na dostarczenie energii dla 1 mln 
pojazdów elektrycznych. 

 KRAJOWE RAMY POLITYKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY PALIW ALTERNATYWNYCH 

Kolejnym dokumentem w ramach Programu Rozwoju Elektromobilności są Krajowe ramy 
polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych przyjęte przez Radę Ministrów 29 marca 
2017 r., które implementują regulacje europejskie dotyczące między innymi budowy 
infrastruktury dla paliw alternatywnych w aglomeracjach. W ramach dokumentu poruszono 
kwestie dotyczące sytuacji na rynku paliw alternatywnych w transporcie oraz prawne aspekty 
funkcjonowania rynku paliw alternatywnych. W rozdziale 4. określono cele ilościowe dotyczące 
liczby pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury, a także liczby pojazdów napędzanych 
sprężonym gazem ziemnym CNG oraz skroplonym gazem ziemnym LNG i stacji tankowania gazu 
ziemnego. W rozdziale 5. i 6. określono instrumenty wspierające rozwój infrastruktury i rynku 
pojazdów, takie jak: 

 dopłaty do zakupu pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych sprężonym gazem 
ziemnym (CNG) oraz skroplonym gazem ziemnym (LNG), budowy i rozwoju 
infrastruktury dla paliw alternatywnych, w szczególności w aglomeracjach i obszarach 
gęsto zaludnionych, 

 wsparcie samorządów w polityce opłat za parkowanie pojazdów niskoemisyjnych, 

 wprowadzenie obowiązku wykorzystywania pojazdów niskoemisyjnych przez 
przedsiębiorstwa realizujące usługi publiczne, 

 wprowadzenie obowiązku zapewnienia odpowiedniej mocy przyłącza dla parkingów 
zlokalizowanych przy nowo wybudowanych budynkach użyteczności publicznej oraz 
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 

 możliwość korzystania z buspasów przez pojazdy niskoemisyjne, 

 prawne ułatwienia dla budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych, 

 wprowadzenie stref niskoemisyjnych i zeroemisyjnych w miastach z możliwością wjazdu 
do tych stref wyłącznie pojazdów elektrycznych, 

 umożliwianie bezpłatnego parkowania na publicznych parkingach pojazdom 
elektrycznym, 

 opracowanie nowej ustawy nakładającej obowiązek dla instytucji publicznych udziału 
samochodów elektrycznych we flotach na poziomie co najmniej 50% do 2025 r., 

 opracowanie programu wsparcia dla samorządów angażujących się w budowę 
publicznej infrastruktury do ładowania pojazdów i tankowania CNG, 

 wsparcie rozwoju publicznego transportu niskoemisyjnego, 

 brak akcyzy na pojazdy elektryczne i wprowadzenie korzystniejszej stawki akcyzy na 
pojazdy niskoemisyjne, 

 korzystniejsza amortyzacja podatkowa przy zakupie pojazdów elektrycznych dla firm, 

 zwolnienie punktów ładowania pojazdów elektrycznych z podatku od nieruchomości, 
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 obniżenie stawki VAT na pojazdy elektryczne, 

 wprowadzenie przy rejestracji pojazdu opłaty uzależnionej od wielkości emisji 
szkodliwych związków, wieku i ceny pojazdu. 

 USTAWA O ELEKTROMOBILNOŚCI I PALIWACH ALTERNATYWNYCH Z DNIA 11 STYCZNIA 

2018 R. 

W ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych określono: 

 zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania paliw 
alternatywnych, 

 obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw 
alternatywnych, 

 obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych, 

 warunki funkcjonowania stref czystego transportu, 

 Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz sposób ich 
realizacji. 

Ustawa zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do: 

 projektowania i budowania stanowisk postojowych przy budynkach użyteczności 
publicznej oraz budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z zapewnieniem mocy 
przyłączeniowej przynajmniej na poziomie 3,7 kW (dotyczy jednostek powyżej 100 tys. 
mieszkańców), 

 zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów 
w obsługującym ją urzędzie na poziomie co najmniej 30% liczby użytkowanych 
pojazdów (dotyczy jednostek powyżej 50 tys. mieszkańców), 

 wykonywania zadań publicznych (lub przez wybrany podmiot), z wyłączeniem 
transportu zbiorowego, przy wykorzystywaniu co najmniej 30% pojazdów elektrycznych 
lub napędzanych gazem ziemnym (dotyczy jednostek powyżej 50 tys. mieszkańców), 

 świadczenia usług lub zlecenia usług podmiotowi, którego udział autobusów 
zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów na obszarze tej jednostki samorządu 
terytorialnego wynosi co najmniej 30% (dotyczy jednostek powyżej 50 tys. 
mieszkańców), 

 sporządzania analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu 
usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych (dotyczy jednostek powyżej 
50 tys. mieszkańców), 

 przekazywania informacji o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych lub 
zasilanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów (dotyczy jednostek powyżej 
50 tys. mieszkańców), 

 zapewnienia minimalnej liczby punktów ładowania zlokalizowanych w gminach do 
końca 2020 r. (liczba zależna od liczby mieszkańców [min. 100 tys. mieszkańców], 
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zarejestrowanych pojazdów [min. 60 tys. pojazdów] oraz samochodów przypadających 
na 1000 mieszkańców [min. 400 pojazdów]), 

 sporządzeniu raportu o liczbie i lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania oraz planu 
budowy, jeśli nie została osiągnięta minimalna liczba (dotyczy gmin pow. 100 tys. 
mieszkańców). 

Akt prawny zezwala także na wprowadzenie stref czystego transportu na określonym obszarze 
z możliwością pobierania opłat za wjazd (w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców). 

 USTAWA POWOŁUJĄCA FUNDUSZ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU 

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu został powołany ustawą z dnia 6 czerwca 2019 r. 
w ramach nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Zadaniem Funduszu 
jest finansowanie projektów takich jak: 

 budowa lub rozbudowa infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży sprężonego gazu 
ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), wodoru albo infrastruktury do 
ładowania pojazdów energią elektryczną, 

 wsparcie publicznego transportu zbiorowego w aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach, 
na obszarach gdzie zostały ustanowione formy ochrony przyrody, wykorzystującego 
biopaliwa, gaz ziemny, wodór lub energię elektryczną, 

 programy edukacyjne promujące wykorzystanie biopaliw, gazu ziemnego, wodoru lub 
energii elektrycznej, 

 zakup nowych pojazdów zasilanych energią elektryczną lub paliwami alternatywnymi, 

 wsparcie działań związanych z analizą i badaniem rynku. 

5.7 PRZEGLĄD REGIONALNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH 

 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2030 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 − najważniejszy dokument strategiczny 
województwa łódzkiego, wyznaczający główne kierunki rozwoju. Określa wizję województwa, 
stanowiącą harmonijny rozwój województwa, przyjaznego rodzinom, mieszkańcom miast 
i obszarów wiejskich oraz określająca go jako region, w którym nowoczesna gospodarka idzie 
w parze z ochroną walorów kulturowych i przyrodniczych. Określa cele strategiczne oraz 
operacyjne skoncentrowane wokół stref gospodarczej, społecznej i przestrzennej. Dokument 
wymienia elektromobilność jako jeden z trendów rozwojowych w obszarze gospodarczym 
i społecznym. 

 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2016 NA LATA 

2017−2020 Z PERSPEKTYWĄ DO 2024 

Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 2016 na lata 2017−2020 z Perspektywą 
do 2024 − którego celem jest realizacja polityki ochrony środowiska zgodnej z założeniami 
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najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Działania ujęte w ww. Programie 
mają na celu dążenie do sukcesywnej poprawy stanu środowiska w województwie, ograniczenie 
negatywnego wpływu na środowisko naturalne źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój 
walorów środowiska, a także racjonalne gospodarowanie jego zasobami. 

 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BEŁCHATOWA NA LATA 2015−2022 

Strategia Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015−2022 − główny dokument strategiczny 
Miasta ujmujący jego główne cele i uwarunkowania rozwoju. Określono w nim trzy cele 
strategiczne koncentrujące się wokół wyodrębnionych obszarów: inwestycyjnego, społecznego 
oraz gospodarczego, a także odpowiadające im cele operacyjne. Szczególnie istotnymi dla 
niniejszego opracowania są następujące cele operacyjne: 

 Poprawa funkcjonalności publicznego transportu zbiorowego i obniżenie jego 
emisyjności, 

 Podniesienie dostępności transportowo-komunikacyjnej Miasta, 

 Rozwój systemu technicznej obsługi Miasta, 

 Ochrona środowiska. 

 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA BEŁCHATOWA 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa jest strategicznym dokumentem, który 
wyznacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla Bełchatowa w perspektywie roku 
2020. Cel strategiczny dokumentu zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę 
efektywności energetycznej, wzrost wykorzystania energii z OZE i poprawę jakości powietrza. 
Szczególnie istotnymi dla niniejszego opracowania są następujące priorytety rozwojowe 
zawarte w obszarze 5. „Niskoemisyjny transport”: 

 5.1. Wymiana pojazdów komunikacji publicznej i taboru miejskiego na niskoemisyjne, 

 5.2. Budowa i rozbudowa infrastruktury dla transportu niskoemisyjnego, 

 5.3. Zrównoważona mobilność mieszkańców, 

 5.4. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w celu upłynnienia ruchu 
i ograniczenia emisji, 

 5.5. Działania organizacyjne w zakresie ograniczenia ruchu pojazdów i emisji. 

 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BEŁCHATÓW NA LATA 2017−2020 

Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021−2024 

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatów na lata 2017−2020 z perspektywą na lata 
2021−2024 – dokument, którego celem jest spełnienie krajowych założeń dokumentów 
strategicznych. Założenia zgodne z Programem mają na celu zachowanie, ochronę i poprawę 
jakości środowiska naturalnego oraz racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych. Ponadto 
ww. Program określa cele ekologiczne, priorytety, rodzaj i harmonogram zadań oraz sposoby 
osiągnięcia założonych celów. Do najważniejszych obszarów działania zgodnie z niniejszą 
Strategią zalicza się: 

 ochronę powietrza atmosferycznego, 
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 ochronę przed hałasem, 

 racjonalne kształtowanie przestrzeni Miasta. 

 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA BEŁCHATOWA W CIEPŁO, ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 

Projekt założeń do Planu zaopatrzenia Bełchatowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe − opracowany w 2019 r. dokument, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego oraz zaopatrzenie w energię odbiorców przy możliwie najniższych kosztach 
oraz ograniczenie wpływu gospodarki energetycznej na środowisko naturalne. Projekt zawiera 
pełną charakterystykę Miasta w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji 
odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw oraz wariantową prognozą tego zużycia. 

5.8 PRIORYTETY ROZWOJOWE W ZAKRESIE WDROŻENIA STRATEGII ROZWOJU 

ELEKTROMOBILNOŚCI, W TYM ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO 

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bełchatowa przedstawia zarys zmian 
obejmujących ukształtowanie nowych trendów wśród mieszkańców oraz wdrożenie 
niskoemisyjnego, ekologicznego systemu transportu. Aby całościowo przedstawić przyjętą 
wizję rozwoju elektromobilności i elementów Smart City, sformułowano pięć celów 
strategicznych.  

Doprecyzowaniem celów strategicznych są cele operacyjne, które dokładniej określą zakres 
działań, dzięki którym będzie wdrażana elektromobilność w Bełchatowie.  

Cele strategiczne i operacyjne określono na podstawie diagnozy stanu istniejącego. 

Realizacja celów winna być równoległa względem siebie, tak, aby rozwój Miasta przebiegał 
równolegle we wszystkich wskazanych obszarach. 
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5.9 ADEKWATNOŚĆ ZAPROPONOWANYCH DZIAŁAŃ DO PROBLEMÓW ORAZ POTRZEB 

Dla prawidłowej realizacji założeń dokumentu wymagane jest doprecyzowanie celów 
strategicznych, dzięki którym w Bełchatowie wdrażana będzie elektromobilność. Strategia 
zakłada pięć celów strategicznych, które realizowane będą za pomocą celów operacyjnych 
precyzyjnie określających kierunek rozwoju Strategii. Cele operacyjne wyznaczono na 
podstawie analizy obecnego stanu Miasta, a także założeń dokumentów strategicznych 
dotyczących elektromobilności. Poszczególne cele operacyjne wraz z opisem ich realizacji 
przedstawiono poniżej. 
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 CEL STRATEGICZNY 1 − ELEKTROMOBILNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

 

Cel operacyjny 1.1 będzie realizowany poprzez zakup pojazdów nisko- i zeroemisyjnych 
(ciągników rolniczych, pojazdów ciężarowych i dostawczych, śmieciarek, zamiatarek i piaskarek, 
wywrotek, koparek, aut osobowych) przez spółki, firmy realizujące na zlecenie Miasta zadania 
komunalne. 

Cel operacyjny 1.2 będzie realizowany poprzez zakup pojazdów z napędem alternatywnym dla 
Straży Miejskiej, której zadania pozwalają na użycie takich samochodów. Zakup i użytkowanie 
ww. pojazdów będzie stanowić pozytywny przykład promowania postawy ekologicznej wśród 
mieszkańców Miasta.  

Cel operacyjny 1.3 będzie realizowany poprzez budowę punktów ładowania pojazdów przy 
budynkach użyteczności publicznej (urzędach, bibliotekach, szkołach, instytucjach kultury) oraz 
punktach usługowych i handlowych. Dla każdego nowo budowanego parkingu powyżej 
15 stanowisk wymagane będzie badanie sprawdzające możliwość przyłączenia punktów 
ładowania pojazdów elektrycznych. Realizacja celu pozwoli na stworzenie sieci strategicznie 
rozplanowanych punktów ładowania w Mieście (optymalna ich liczba do wielkości miasta 
powinna oscylować około 25 punktów, ale liczba ta musi być poddana ewaluacji i uwzględniać 
tempo rozwoju elektromobilności indywidualnej). Rozbudowa istniejącego systemu powinna 
być realizowana również w partnerstwie publiczno-prywatnym (np. przy punktach handlowych) 
lub razem ze spółkami Skarbu Państwa (Poczta Polska, PKP S.A. − przy punktach usługowych). 
Realizacja celu wpisuje się w Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw 
alternatywnych. 
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Cel operacyjny 1.1 
Ekologiczne wykonywanie zadań 

komunalnych

Cel operacyjny 1.2 

Elektromobilna Straż Miejska

Cel operacyjny 1.3

Rozbudowa ogólnodostępnej sieci 
ładowarek przy budynkach użyteczności 

publicznej
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 CEL STRATEGICZNY 2 − ELEKTROMOBILNA KOMUNIKACJA MIEJSKA 

 

Cel operacyjny 2.1 będzie realizowany poprzez zakup niskopodłogowych autobusów 
z napędem alternatywnym np. elektrycznym dla komunikacji zbiorowej organizowanej przez 
Miasto Bełchatów razem z dedykowaną infrastrukturą do ładowania pojazdów. Nowe pojazdy 
zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonych zdolnościach 
ruchowych, wyposażone w System Informacji Pasażerskiej. 

Cel operacyjny 2.2. będzie realizowany poprzez dostosowanie infrastruktury przystankowej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności ruchowej, np.: wyrównanie 
wysokości krawędzi przystankowych do wysokości podłogi w autobusie niskopodłogowym, 
odpowiednie oznakowanie krawędzi przystankowej. Ponadto budowane lub modernizowane 
przystanki będą miały odpowiednią długość dostosowaną do ilości zatrzymujących się w jednym 
czasie autobusów (dot. przystanków podwójnych). Przystanki obsługujące największą liczbę 
pasażerów mogą zostać wyposażone w ekologiczne wiaty przystankowe z zasilaniem 
fotowoltaicznym na dachu, które pozwolą zapewnić wysoką efektywność energetyczną. 

Cel operacyjny 2.3 będzie realizowany poprzez budowę parkingów dla rowerów przy 
przystankach, których oddziaływanie jest większe niż 600 m (dostępność infrastruktury 
przystankowej jest definiowana jako całkowity czas dotarcia do najbliższego przystanku 
komunikacyjnego; w warunkach polskich za strefę oddziaływania miejskiego przystanku 
komunikacyjnego uznaje się obszar o promieniu 300–600 m, co w przeliczeniu odpowiada 
czasowi dojścia rzędu od 3 do 6 minut). 

Cel operacyjny 2.4 będzie realizowany poprzez zainstalowanie modułu GPS w nowych 
autobusach oraz np. stworzenie możliwości sprawdzenia lokalizacji pojazdu przez pasażera 
w aplikacji mobilnej. Ponadto rozwiązanie pozwoli na większą kontrolę przewozów i rozkładu 
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Cel operacyjny 2.1

Zakup pojazdów o napędzie elektrycznym dla 
komunikacji miejskiej

Cel operacyjny 2.2

Modernizacja infrastruktury oraz systemu 
transportu publicznego 

Cel operacyjny 2.3

Budowa B+R w strategicznych miejscach 
Miasta

Cel operacyjny 2.4

E-transport publiczny
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jazdy przez organizatora. Realizacja celu operacyjnego 2.4 może być oparta także na montażu 
multimedialnych ekranów na fotowoltaicznych wiatach przystankowych, które pozwolą na 
śledzenie w czasie rzeczywistym położenia autobusów, odczytanie informacji o aktualnych 
utrudnieniach w ruchu czy naładowanie telefonu komórkowego z portu USB. 

 CEL STRATEGICZNY 3 − ELEKTROMOBILNY TRANSPORT INDYWIDUALNY 

 

Cel operacyjny 3.1 będzie realizowany poprzez wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdów 
elektrycznych na istniejących parkingach, a w przypadku wprowadzenia płatnych parkingów, 
stawka dla pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi zostanie obniżona lub nie będzie 
pobierana. W ramach celu operacyjnego może zostać także wprowadzony system zarządzania 
miejscami parkingowymi, który będzie prezentował aktualną liczbę wolnych miejsc 
parkingowych w centrum Miasta.  

Cel operacyjny 3.2 będzie realizowany poprzez wytyczenie nowych dróg i szlaków rowerowych, 
które w konsekwencji połączą w spójną całość obecną sieć połączeń rowerowych w Mieście. 
Miasto rozważy opracowanie koncepcji sieci dróg rowerowych oraz standardów budowy dróg 
rowerowych i pieszo-rowerowych. Opracowanie wskazanych dokumentów pozwoli 
szczegółowo zaplanować kolejność budowy nowych odcinków dróg rowerowych oraz wskaże 
gotowe rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo, a także funkcjonalność rozwijanej 
infrastruktury. Ponadto powinno się dążyć do poprawy jakości chodników na terenie 
Bełchatowa. Naprawa ich nawierzchni, odpowiednia szerokość oraz obniżone krawężniki 
pozwolą na odpowiednie dopasowanie infrastruktury do potrzeb osób o ograniczonej 
mobilności.  
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Cel operacyjny 3.1

Wyznaczone miejsca postojowe dla 
pojazdów elektrycznych na parkingach

Cel operacyjny 3.2

Przyjazne chodniki i drogi rowerowe dla 
mieszkańców

Cel operacyjny 3.3

Ulgi podatkowe

Cel operacyjny 3.4

Uruchomienie systemu roweru miejskiego 
z rowerami elektrycznymi oraz sieci 

wypożyczalni hulajnóg elektrycznych
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Cel operacyjny 3.3 będzie realizowany poprzez zwolnienie podmiotów uruchamiających punkt 
ładowania pojazdów elektrycznych z podatku od nieruchomości np. od powierzchni 
wykorzystywanej przez punkt ładowania. Preferencja może zachęcić inwestorów do tworzenia 
nowych punktów ładowania na terenie Miasta. Cel może być także realizowany poprzez 
obniżenie podatku od środków transportowych dla pojazdów zasilanych paliwami 
alternatywnymi np. energią elektryczną, skłaniając lokalne przedsiębiorstwa do wymiany 
posiadanej floty. 

Cel operacyjny 3.4 będzie realizowany poprzez uruchomienie systemu roweru miejskiego 
z dostępnymi rowerami elektrycznymi. Rozwiązanie pozwoli na zwiększenie mobilności 
mieszkańców Bełchatowa pomiędzy różnymi częściami Miasta oraz umożliwi aktywne 
poruszanie się po nim. Z miejskiego roweru elektrycznego będą mogły skorzystać osoby, które 
mają problem z poruszaniem się na zwykłych rowerach.  

 CEL STRATEGICZNY 4 − ELEKTROMOBILNE, ŚWIADOME SPOŁECZEŃSTWO 

 

Cel operacyjny 4.1 pozwoli na zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej 
mieszkańców w zakresie korzyści płynących z wdrożenia rozwiązań elektromobilności. 
Informacje związane z rozwojem elektromobilności w Mieście powinny pojawić się w mediach 
społecznościowych Miasta, na stronie internetowej Miasta oraz w lokalnych portalach 
informacyjnych i prasie. W ramach promocji elektromobilności mogą powstawać broszury 
informacyjne dla różnych grup odbiorców oraz prezentacje multimedialne, które mogą być 
przedstawiane na ekranach informacji pasażerskiej w pojazdach. Narzędziem realizacji, mogą 
być także wydarzenia informujące, edukujące i promujące rozwiązania innowacyjne z różnymi 
grupami interesariuszy. Wydarzenia pozwolą na kształtowanie postaw ekologicznych wśród 
mieszkańców, między innymi poprzez zwiększanie ich świadomości.  

Cel operacyjny 4.2 będzie realizowany poprzez zachęcanie uczniów do korzystania z transportu 
publicznego oraz urządzeń transportu osobistego (elektryczne hulajnogi, rowery, deskorolki). 
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Cel operacyjny 4.1

Promocja elektromobilności wśród 
mieszkańców i innych interesariuszy

Cel operacyjny 4.2 

Elektromobilny uczeń

Cel operacyjny 4.3

Wspieranie mieszkańców w pozyskiwaniu 
funduszy na rozwój elektromobilności
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Dla uczniów szkół ponadpodstawowych zostaną przeprowadzone spotkania dotyczące 
elektromobilności prowadzone przez ekspertów. 

Cel operacyjny 4.3 będzie polegał na opublikowaniu informacji o możliwościach i formach 
uzyskania dofinansowania z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu w wyszukiwarce usług 
elektronicznych na stronie Miasta. 

 CEL STRATEGICZNY 5 − INTELIGENTNE MIASTO 

 

Cel operacyjny 5.1 będzie realizowany poprzez uruchomienie aplikacji mobilnej, która będzie 
zintegrowana z punktami ładowania. Aplikacja pozwoli sprawdzić, czy ładowarka, z której chce 
się skorzystać jest obecnie dostępna, pozwoli też na uruchomienie ładowania oraz opłacenie. 
Aplikacja powinna być też powiązana z wdrożonym w ramach Strategii systemem zarządzania 
miejscami parkingowymi – pozwoli to na sprawdzenie w aplikacji wolnych miejsc parkingowych 
oraz, w przypadku wprowadzenia strefy płatnego parkowania, na opłacenie miejsca 
postojowego.  

Cel operacyjny 5.2 będzie realizowany poprzez zmodernizowanie oświetlenia ulicznego, 
wprowadzenie energooszczędnych diod LED o odpowiedniej mocy. Ponadto każda z latarni 
zostanie połączona z inteligentnym systemem sterowania oświetleniem, które pozwoli 
regulować natężenie emitowanego światła oraz zużycie energii. Rozwiązanie pozwoli na 
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Cel operacyjny 5.1

Aplikacja mobilna zintegrowana z punktami 
ładowania, systemem parkingowym oraz 

asystentem mieszkańca

Cel operacyjny 5.2

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Cel operacyjny 5.3

Zwiększenie znaczenia OZE

Cel operacyjny 5.4

Optymalizacja systemu transportowego 
z wykorzystaniem Big Data

Cel operacyjny 5.5 

Monitorowanie przestrzeni

Cel operacyjny  5.6

Inteligentne przejścia dla pieszych 
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wygenerowanie oszczędności w budżecie Miasta ze względu na mniejsze zużycie energii 
elektrycznej, a w konsekwencji redukcję emisji CO2. Latarnie zlokalizowane przy miejscach 
obsługi rowerów itp. dodatkowo należy wyposażyć w gniazdka umożliwiające ładowanie 
rowerów elektrycznych i innych pojazdów transportu indywidualnego. 

Cel operacyjny 5.3. będzie polegał na budowie farmy fotowoltaicznej produkującej energię 
elektryczną na potrzeby zasilania pojazdów elektrycznych wykorzystywanych przez spółki 
miejskie jak i osoby prywatne. Inwestycja może zostać zrealizowana bezpośrednio przez Miasto 
(np. jeśli pojawi się możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych) lub w partnerstwie 
publiczno- prywatnym. W konsekwencji zwiększy to ekologiczność pojazdów elektrycznych ze 
względu na zmniejszenie poboru energii elektrycznej produkowanej z wykorzystaniem węgla. 

Cel operacyjny 5.4 powinien zostać zrealizowany poprzez analizę dużych zbiorów danych – 
wykorzystania danych z logowań telefonów komórkowych, które pozwolą zoptymalizować 
system transportowy pod kątem użytkowników. Ponadto, dzięki zamontowanym modułom 
GPS, będzie można przeprowadzić analizy punktualności pojazdów komunikacji miejskiej, 
a w konsekwencji dopasować rozkład jazdy do rzeczywistych czasów przejazdu.  

Cel operacyjny 5.5 jest podstawą do zdefiniowania rzeczywistych potrzeb Miasta i opiera się na 
usystematyzowanym zbieraniu danych dotyczących przestrzeni miejskiej. Dane zbierane na 
temat stanu infrastruktury powinny być sprzężone z systemem GIS. Przykładem monitorowania 
przestrzeni jest np. przeprowadzenie dokładnych badań dotyczących parkowania.  

Cel operacyjny 5.6 będzie realizowany poprzez budowę lub przebudowę istniejących przejść dla 
pieszych, podczas których zostaną wyposażone w inteligentne oświetlenie (zwiększające 
natężenie światła po wykryciu pieszego) oraz inteligentne moduły detekcji ruchu pieszego 
(inicjujące sygnały świetlne dla kierowców, np. na drodze i znakach drogowych) i komunikaty 
głosowe wystosowane do pieszych. Czujniki mogą też zostać wyposażone w kamery 
monitorujące ruch drogowy. Miasto powinno przyjąć wizję „0” polegającą na przemodelowaniu 
infrastruktury drogowej celem zmniejszenia średnich prędkości przejazdu przez Miasto, ale też 
skrócenia czasów podróży. Cel jest powiązany z celem operacyjnym 3.2.  
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6 Elementy Smart City  

6.1 CHARAKTERYSTYKA POJĘCIA SMART CITY 

Zgodnie z definicją przedstawioną przez Committee of Digital and Knowledge‐based Cities 
w 2012 r. Inteligentne Miasto to miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-                            
-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej 
komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców. Słowo smart 
można przetłumaczyć jako mądry, inteligentny, ale też innowacyjny, nowoczesny.  

Inteligentne Miasto to organizm, który zarządzany jest w sposób odpowiedzialny, 
zrównoważony i odpowiadający potrzebom swoich mieszkańców. Celem idei Smart City nie jest 
bowiem implementacja technologii w każdym możliwym fragmencie życia społecznego, ale 
ułatwienie codziennych czynności za pomocą technologii. Podstawą, która przyświeca 
wdrażaniu tego nurtu jest racjonalizacja wydatków i ukierunkowanie ich na inwestycje 
efektywne. Poniżej przedstawiono 6 obszarów Smart City, które wdrażane tylko w sposób 
komplementarny przyniosą widoczne korzyści. 

 

• Edukacja na każdym etapie życia, aktywne
organizacje i osoby działające społecznie,
partycypacja społeczna przy wykorzystaniu
nowych technologii informacyjnych

1. Inteligentni ludzie/ 
populacja

• Infrastruktura przystosowana do spędzania czasu
wolnego, dostęp do usług publicznych on-line,
np. opieka zdrowotna, kultura, edukacja,
mieszkalnictwo, bezpieczeństwo publiczne

2. Inteligentne warunki 
życia

• Zarządzanie zasobami (woda, energia, odpady,
tereny zielone, powietrze) oparte na nowych
technologiach, dbałość o środowisko,
inteligentne planowanie przestrzenne

3. Inteligentne środowisko 
naturalne

• Przedsiębiorczość, elastyczny rynek pracy,
struktura gospodarcza (branże kluczowe),
przystosowanie do zmian, innowacyjne branże,
Inteligentne Miasto a lokalna gospodarka

4. Inteligentna gospodarka

• Transport zbiorowy w Mieście i skali lokalnej,
ruch pieszy i rowerowy, drogi
i nowoczesne systemy informacyjno-
komunikacyjne (zintegrowany transport), wysoka
dostępność transportowa

5. Inteligentna mobilność

• Przejrzystość procesów decyzyjnych, powszechne
konsultacje społeczne, budżet obywatelski,
perspektywiczne myślenie i planowanie
strategiczne, e-usługi

6. Inteligentne zarządzanie
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Miana Inteligentnego Miasta nie można przypisać do ośrodka, który nie zarządza w sposób 
świadomy mobilnością. Nie można również w pełni zarządzać mobilnością nie oferując 
społeczeństwu nowoczesnych rozwiązań transportowych. Oba pojęcia (Smart City 
i zrównoważona mobilność) należy w pewnych aspektach traktować jako wzajemnie 
uzupełniające się. 

W poniższym rozdziale przedstawiono możliwości spójnego zarządzania wraz 
z wprowadzeniem elementów Smart City, które nie mogą być wprowadzane jedynie w obszarze 
transportu i wyodrębnione od wszystkich pozostałych aspektów życia w Mieście. 

 MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE 

6.1.1.1 Priorytetyzacja działań 

Podstawą w stworzeniu zalążków Inteligentnego Miasta jest opracowanie priorytetyzacji 
działań. Dzięki przejściu przez 6 poniższych kroków, wytypujemy urządzenia, które usprawnią 
życie codzienne, będą służyły mieszkańcom, a zarządzanie Miastem stanie się bardziej 
efektywne. 

 

W przypadku wytypowania systemów dotyczących transportu pierwszym krokiem koniecznym 
do podjęcia działań w Bełchatowie jest identyfikacja problemów, która została wykonana 
w rozdziale 5.5 Zidentyfikowane problemy oraz potrzeby sektora komunikacyjnego. 

Podstawowym problemem w obszarze Smart City w Mieście jest brak uszeregowanych 
i kompleksowych rozwiązań sprzyjających zarządzaniu informacją. 

6. Uzupełnienie systemu o inne elementy wspierające 

mobilność

5. Wytypowanie narzędzi wejściowych i wyjściowych

4. Wybranie głównych elementów systemu

3. Opracowanie spójnego układu danych 

2. Wytypowanie możliwych rozwiązań 

1. Identyfikacja problemów
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Docelowym rozwiązaniem i podstawą działania Inteligentnego Miasta w obszarze transportu 
jest więc stworzenie systemu, który połączy w sobie obszary z zakresu gospodarki 
przestrzennej, mobilności, zarządzania przepustowością infrastruktury drogowej oraz siecią 
komunikacji zbiorowej w ujęciu miejskim i regionalnym. 

6.1.1.2 Dane jako podstawowy element inteligencji systemu 

U podstaw wdrożenia spójnego systemu zarządzania ruchem, będącego jednym 
z najważniejszych elementów Inteligentnego Miasta z zakresu elektromobilności i mobilności, 
jest zmapowanie potencjałów oraz zbierania danych i ich uporządkowanie. Bazować tu należy 
na własnych zasobach oraz badaniach natężeń, wielkości potoków, preferencji 
komunikacyjnych itp. wykonywanych w interwałach ok. 5-letnich lub częstszych, np. 3-letnich. 

 

Część danych wskazanych powyżej na dzień powstawania dokumentu jest w posiadaniu Miasta 
i podległych jej jednostek, jednak nieuporządkowane i niepołączone w całość nie stanowią 
materiału bazowego do stworzenia systemu zarządzania. Jeżeli taki system w Mieście ma 
wpisywać się w ideę Smart City, to jego zasoby będą musiały zostać upublicznione i zapisywane 
w otwartych danych, tak aby każdy zainteresowany mógł z nich skorzystać w postaci 
wynikowej.  

• Dane o opóźnieniach w ruchu autobusów
Autokomputery w pojazdach MZK

• Dane o wielkości potoków pasażerskich
Bramki liczące w pojazdach MZK

• Informacje o przemieszczeniach ludności 
w MieścieDane z telekomów

• Badanie maksymalnego natężenia ruchem oraz 
Poziomów Swobody Ruchu

na sieci drogowej
Kamery liczące na skrzyżowaniach

• Dane uzupełniające i weryfikujące natężenie ruchu 
na sieci drogowej

Aktualne badania ruchu na 
przejazdach kolejowych, KBR oraz 

badania potoków w MZK

• Poznawanie preferencji komunikacyjnych 
mieszkańcówAnkiety internetowe

• Możliwości planowania niezbędnych inwestycji 
i zarządzania komunikacją z wyprzedzeniem

Dane o zagospodarowaniu 
przestrzennym
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6.1.1.3 Główne elementy systemu 

Jako podstawę działania Miasta w zakresie Smart City wskazano cztery podstawowe filary, które 
realizowane powinny być w poniższej kolejności: 

• Stworzenie całościowej koncepcji idei Smart City, której podstawowym celem będzie 

wdrażanie technologii w sposób inteligentny przy znacznym udziale partycypacyjnym 

społeczeństwa, 

• Stworzenie prostego wewnętrznego narzędzia do zbierania danych na temat transportu 

i mobilności w strukturach Urzędu Miasta, którego zadaniem będzie pełnienie funkcji 

banku wiedzy o rozwoju Miasta w obszarze mobilności, transportu, elektromobilności 

i Smart City. Z narzędzia tego będą mogły korzystać jednostki zarządzające zadaniami 

komunalnymi, rozwojem Miasta i koordynacją inwestycji, 

• Implementacja programu do kompleksowego zarządzania komunikacją miejską, 

umożliwiającego pełną analizę danych z autokomputerów (np. dotyczących opóźnień) 

oraz tworzenie rozkładów jazdy, 

• Budowa sieciowego modelu ruchu zawierającego układ komunikacji miejskiej wraz 

ze stworzeniem etatu inżyniera zarządzającego ruchem, którego podstawowym 

zadaniem będzie bieżąca analiza funkcjonowania całego układu komunikacyjnego Miasta. 

6.1.1.4 Elementy Smart City 

Funkcją narzędzi wyjściowych jest przekazanie informacji mieszkańcom i innym użytkownikom 
przestrzeni miejskiej, które usprawnią czynności związane z poruszaniem, czyli tzw. 
mobilnością. W Bełchatowie, w ramach elementów Smart City trudno wyszczególnić już 
funkcjonujące elementy. Należy pamiętać, że podstawą sprawnego, inteligentnego zarządzania 
są dane zbierane na bieżąco oraz ich odpowiednia agregacja. 

Poniżej wyszczególniono przykładowe elementy wyjściowe Smart City. 

Tabela 15. Przykłady elementów Inteligentnego Miasta 

Nazwa elementu Czy istnieje? Pełniona funkcja Możliwość rozbudowy 

Tablice 
przystankowe 

NIE 
Informacja o rzeczywistych 

czasach odjazdów 
autobusów 

TAK – możliwość rozbudowy 
o tablice przystankowe, jak 
i o mniejsze wyświetlacze 
wbudowane w smartwiaty 

pokazujące odjazd np. tylko 
dwóch najbliższych autobusów.  

Tablice informujące 
o zajętości miejsc 

parkingowych 
NIE 

Informacja o zajętości 
parkingów on-street w SPP 

TAK – rozbudowa o informacje 
dotyczące okolicy centrum Miasta  
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Nazwa elementu Czy istnieje? Pełniona funkcja Możliwość rozbudowy 

Aplikacja 
mieszkańca 

NIE 

(obecnie działają 
cztery aplikacje 

dedykowane 
konkretnym 

usługom)   

Przekazywanie pełnych 
informacji bazujących na 

danych miejskich 
w dziedzinie transportu, 

planowania podróży, jakości 
powietrza, kultury, 

wydarzeń, informacji, 
partycypacji społecznej, 

elektromobilności 

TAK – system powinien zostać 
stworzony i zintegrowany dla 

najpopularniejszych platform, tj. 
desktop, IOS i Android i posiadać 

możliwość włączania nowych 
modułów do obsługi mieszkańca. 

Docelową funkcjonalnością 
aplikacji byłoby umożliwienie 

załatwiania części spraw 
urzędowych. Aplikacja mieszkańca 

powinna integrować wszystkie 
działające już aplikacje. 

Smartwiaty NIE 

Stworzenie nowego 
modułowego systemu wiaty 
przystankowej wyposażonej 
w duży boczny ekran będący 
nośnikiem reklamowym lub 

informacyjnym, np. 
wyświetlającym mapę 
z pozycją pojazdów. 

Dodatkowo ww. wiaty 
powinny pełnić funkcję 

ochronną, która poprawia 
komfort korzystania 

z komunikacji publicznej oraz 
informacyjna 

TAK – wypracowanie modelu 
w formule PPP pozwalającej na 

redukcję kosztów utrzymania wiat 
przystankowych przez Miasto 

Tablice informujące 
o stanie jakości 
powietrza 

NIE 

Np. funkcja informacyjna 
o bieżącym stanie powietrza, 
może mieć wpływ na decyzję 

mieszkańców dotyczącą 
podejmowania aktywności 

fizycznej na świeżym 
powietrzu itp. 

TAK – nowe lokalizacje powinny 
być rozważane szczególnie 

w miejscach rekreacji na świeżym 
powietrzu, np. parki miejskie etc. 

Inteligentne 
przejścia dla 

pieszych 
NIE 

Zwiększanie poziomu 
bezpieczeństwa ruchu 

TAK – docelowo systemem objęte 
powinny być wszystkie przejścia 

na drogach kategorii GP, G 
i najczęściej uczęszczane przejścia 

na drogach kategorii Z i L 

Recykling zużytych 
akumulatorów 
z pojazdów – 

tworzenie banków 
energii 

NIE 

Zmniejszenie kosztów 
ekologicznych, wdrażanie 

elektromobilności 
i zwiększenie 

bezpieczeństwa 
energetycznego podczas 

okresów szczytowego 
zapotrzebowania 

TAK – zależnie od pojemności 
akumulatorów 
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Nazwa elementu Czy istnieje? Pełniona funkcja Możliwość rozbudowy 

Audyty przejść dla 
pieszych 

i infrastruktury 
pieszej 

JEDYNIE ANALIZA 
POLICYJNYCH 

STATYSTYK 

Ciągła eliminacja zagrożeń 
związanych 

z bezpieczeństwem ruchu 
Nie dotyczy 

Źródło: Opracowanie własne 

 JEDNOLITOŚĆ ELEMENTÓW 

Jak wspomniano we wcześniejszych rozdziałach, najważniejszym założeniem podczas 
wprowadzania celu Inteligentne Miasto, w ramach idei Smart City jest zachowanie otwartych 
danych, dzięki którym urządzenia będą mogły wzajemnie współpracować. 

Wszystkie elementy wymienione powyżej powinny służyć usprawnieniu zarządzania Miastem 
oraz ułatwieniu wykonywania codziennych czynności przez mieszkańców. Przy ich wdrażaniu 
należy położyć silny nacisk na aspekty użytkowe proponowanych rozwiązań i korzystać 
z dobrych przykładów innych miast.  

6.1.2.1 Standardy infrastruktury 

Jakość, dostępność infrastruktury, która nas otacza ma bezpośredni wpływ na podejmowane 
decyzje, np. co do wyboru środka transportu. Ujednolicanie rozwiązań stosowanych w Mieście 
będzie skutkowało lepszym poznaniem ich przez użytkowników i swobodnym korzystaniem na 
co dzień. Kluczowym elementem polepszenia warunków mobilności jest wypracowanie 
miejskich zasad i standardów dla remontowanej, modernizowanej i nowo budowanej 
infrastruktury, a także ich przestrzeganie przy planowaniu inwestycji w Mieście. 

6.1.2.2 Zarządzanie mobilnością 

Zarządzanie mobilnością to temat złożony i zahaczający o dziedziny z zakresu inżynierii ruchu, 
psychologii transportu, środowiska i gospodarki przestrzennej. Analizując kwestię ruchliwości 
mieszkańców, należy brać pod uwagę wszystkie aspekty cechujące dany obszar i dane 
społeczeństwo. 

Podstawą zarządzania mobilnością jest poznanie zachowań komunikacyjnych i takie wpływanie 
na użytkowników systemu komunikacyjnego, aby podróże były możliwie krótkie, szybkie, 
przyjemne i bezpieczne. Dziś funkcje życiowe zostały rozciągnięte pomiędzy strefę gospodarczą 
(miejsca pracy), ośrodki handlowe (miejsca dokonywania zakupów) i strefę mieszkalną (osiedla 
mieszkaniowe itp.). Centrum Miasta nie jest już tak dużym generatorem podróży i często jest 
pomijane podczas codziennego przemieszczania się.  

Sprawne zarządzanie mobilnością to kształtowanie Miasta i jego funkcji, zapobieganie 
„rozlewaniu się” (z ang. urban sprawl) i degradacji przestrzeni oraz zachowanie pełnej 
funkcjonalności obszarów. Zarządzanie mobilnością to jeden z kluczowych fundamentów 
realizacji Strategii oraz paradygmat zarządzania Miastem i przestrzenią, który realizowany może 
być tylko przez długofalowe działania.  
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Rysunek 14. Przykład smartwiaty w Krakowie informującej o jakości powietrza, lokalizacji pojazdu, 
umożliwiającej naładowanie telefonu 

 

Źródło: Zbiory własne 
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7 Plan wdrożenia elektromobilności  

7.1 ZESTAWIENIE I HARMONOGRAM NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ, W TYM INSTYTUCJONALNYCH 

I ADMINISTRACYJNYCH, W CELU WDROŻENIA STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI 

Poniższy rozdział traktuje o niezbędnych działaniach instytucjonalnych oraz administracyjnych 
potrzebnych do wdrożenia Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Bełchatowa. 

7.2 ZAKRES I METODYKA ANALIZY WYBRANEJ STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI 

Analiza Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Bełchatowa została oparta o krajowe 
i lokalne dokumenty strategiczne oraz dostępne na rynku rozwiązania techniczne dotyczące 
pojazdów z napędami niekonwencjonalnymi. Do tych rozwiązań zaliczamy pojazdy zasilane: 

 energią elektryczną, 

 sprężonym gazem ziemnym CNG, 

 skroplonym gazem ziemnym LNG, 

 wodorem. 

Zarówno społeczeństwo, jak i samorządy terytorialne wykazują rosnące zainteresowanie 
zastosowaniem pojazdów o napędzie elektrycznym. Rynek ten charakteryzuje czynny rozwój, 
głównie za sprawą udoskonalania sieci ładowarek oraz akumulatorów, dzięki którym obecnie 
możliwe jest podróżowanie samochodem elektrycznym bez doładowywania w granicach 
zasięgu powyżej 200 km. Poważnym ograniczeniem według mieszkańców Miasta, wynikającym 
między innymi z przeprowadzonej ankiety, jest wysoka cena zakupu takiego typu pojazdu. 
Jednakże i ten problem próbuje się zniwelować, wprowadzając system dopłat. Taka pomoc 
istnieje również w postaci instrumentów finansowych przeznaczonych dla samorządów 
rozwijających elektromobilność na swoim terenie. Zakup często nawet dwukrotnie droższego 
niż konwencjonalny pojazdu jest rekompensowany nie tylko pieniężnie, ale niesie za sobą 
również szereg korzyści ekologicznych. 

Pojazdy zasilane sprężonym lub skroplonym gazem ziemnym nie cieszą się szczególną 
popularnością wśród społeczeństwa, ze względu na bardzo ograniczoną infrastrukturę 
tankowania oraz drogim montażem instalacji w pojeździe. Do polepszenia sytuacji potrzeba 
wybudowania nowych stacji tankowania ww. paliw lub rozbudowania obecnie istniejących. 
W przypadku LNG potrzebny jest także zbiornik kriogeniczny, którego instalacja generuje 
dodatkowe koszty. Aby pojazd mógł być zasilany gazem CNG, powinien być wyposażony 
w odpowiednią instalację. Taki pojazd ma zasięg nawet do 400 km, toteż mógłby być 
wykorzystany do realizacji zadań komunalnych.  

Kolejną omawianą technologią jest napęd wodorowy, który wykorzystuje silnik elektryczny 
zasilany prądem wytwarzanym w ogniwach paliwowych z czystego pierwiastka. Takie 
rozwiązanie gwarantuje wyeliminowanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Zasięg 
pojazdu napędzanego wodorem jest większy niż ww. pojazdów i wynosi do 550 km. 
Głównymi ograniczeniami w stosowaniu samochodów o napędzie wodorowym są: 



 STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI  
DLA MIASTA BEŁCHATOWA NA LATA 2020−2036 

 

    |107 

skomplikowany proces przechowywania wodoru, brak stacji tankowania a także wysoki koszt 
budowy takiej stacji jak również wysoki koszt wyprodukowania czystego wodoru. 

Miasto Bełchatów, która zamieszkuje powyżej 50 tys. mieszkańców, na podstawie ustawy 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych zostało objęte obowiązkiem utworzenia 
dokumentu pt. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług 
komunikacji miejskiej w Bełchatowie autobusów zeroemisyjnych. Dokument zakłada dwa 
warianty rozwoju taboru zeroemisyjnego oraz zawiera ich dogłębną analizę finansowo-
ekonomiczną i szacunek efektów środowiskowych: 

 

Po wdrożeniu, któregokolwiek z powyższych wariantów, operator miejski będzie spełniał 
minimalne kryteria ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, mówiące o udziale 
autobusów zeroemisyjnych we flocie pojazdów w roku 2025. Ponadto każdy scenariusz jest ze 
sobą porównywalny pod względem parametrów przewozowych i zakłada zakup taboru 
i infrastruktury zapewniający podobne zdolności przewozowe. 

Analiza społeczno-ekonomiczna oraz finansowa przedstawiona w AKK wskazuje, iż inwestycja 
wymiany taboru o konwencjonalnych źródłach zasilania na zeroemisyjny jest nieuzasadniona 
z ekonomicznego punktu widzenia. Niemniej jednak należy zauważyć, iż analiza ekonomiczna 
nie uwzględnia ewentualnego dofinansowania projektu oraz opiera się wyłącznie o dane 
dotyczące emisji wysokiej, która jest generowana podczas konwencjonalnej produkcji energii. 
W przypadku wzięcia pod uwagę jedynie niskiej emisji ze źródeł liniowych, wymiana taboru na 
autobusy elektryczne okazałaby się opłacalna ze społecznego punktu widzenia. Z uwagi na 
liczniejsze korzyści wynikające z wyboru wariantu I oraz fakt, iż autobusy elektryczne są 
eksploatowane w Bełchatowie od 2019 r., należy zadbać, aby część taboru stanowiły autobusy 
elektryczne uzupełnione o autobusy z silnikami konwencjonalnymi spełniającymi najwyższe 
normy spalin Euro (obecnie taka sytuacja jest już wdrażana w Mieście). 

Wariant II – tabor wodorowy 

 wycofanie najstarszych autobusów marki MAN z normą emisji Euro 2, 

 zakup 3 szt.  autobusów 12-metrowych napędzanych wodorem, 

 budowa stacji tankowania wodoru. 

Wariant I – tabor elektryczny 

 wycofanie najstarszych autobusów marki MAN z normą emisji Euro 2, 

 zakup 3 szt. elektrycznych autobusów 12-metrowych, 

 zakup 3 szt. ładowarek plug-in o mocy 40 kW i 1 szt. pantografu 
jednostanowiskowego o mocy 200 kW wraz z podłączeniem do sieci. 
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7.3 OPIS I CHARAKTERYSTYKA WYBRANEJ TECHNOLOGII ŁADOWANIA ORAZ DOBORU 

OPTYMALNYCH POJAZDÓW Z UWZGLĘDNIENIEM POJEMNOŚCI BATERII I MOŻLIWOŚCI 

PRZEWOZOWYCH 

Wyróżnia się trzy metody ładowania autobusów elektrycznych: 

 z użyciem ładowarek plug-in, 

 ładowanie z pętli indukcyjnych, 

 ładowanie za pomocą rozkładanego pantografu. 

Najtańszym i najprostszym sposobem jest ładowanie z użyciem ładowarek plug-in. Ładowanie 
odbywa się przez podłączenie ładowarki do gniazda zainstalowanego w pojeździe. Ładowarka 
może być elementem stałym infrastruktury lub urządzeniem przenośnym podpiętym do 
zewnętrznego źródła zasilania. Ładowarki, które stanowią element stałej infrastruktury 
najczęściej montowane są w zajezdniach lub na placach postojowych przeznaczonych dla 
autobusów. Ładowarki plug-in można podzielić na: szybkie, np. 120 kW i wolne, np. 40 kW. 

Metoda ładowania za pomocą pantografu wykorzystuje prąd o dużym natężeniu, co skutkuje 
krótszym czasem ładowania, a także możliwością ładowania autobusu na np. na przystanku, 
pętli itp. W zależności od pojemności akumulatorów oraz mocy ładowarki, już 
kilkunastominutowe ładowanie pozwala na zwiększenie zasięgu pojazdu do 40 km, co skłania 
do instalowania tego typu infrastruktury na pętlach autobusowych. Pantograf można 
zamontować na dachu pojazdu lub na maszcie ładowarki. 

Ładowanie z użyciem ładowarek indukcyjnych, poprzez budowę specjalistycznej infrastruktury 
oraz wysokie ceny urządzeń jest obecnie wysoko kosztowne. Ze względu na wielkość systemu 
komunikacji miejskiej w Bełchatowie zastosowanie takich rozwiązań nie jest uzasadnione 
ekonomicznie. 

Istnieje także możliwość użytkowania autobusów, których konstrukcja umożliwia szybką 
wymianę baterii w obrębie infrastruktury, np. zajezdni. Rozwiązanie umożliwia wykorzystanie 
autobusu praktycznie bez przerwy w ciągu całej doby. Jest jednak stosowane bardzo rzadko 
i nie jest powszechne. 

Po przeanalizowaniu wielkości systemu komunikacyjnego, liczby planowanych kilometrów 
w ciągu dnia dla jednej brygady, czasów postoju pojazdów pomiędzy ostatnim kursem 
wieczornym a pierwszym porannym oraz charakterystyki terenu rekomenduje się zastosowanie 
ładowania z wykorzystaniem metody plug-in oraz pantografu. 

Decyzja dotycząca rodzaju zastosowanych ładowarek zostanie podjęta przez organizatora 
transportu w momencie planowania zakupu pojazdów zeroemisyjnych wraz z montażem 
infrastruktury. Decyzja ta zostanie poprzedzona odpowiednimi analizami techniczno-                                 
-operacyjnymi. 
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7.4 LOKALIZACJA I WYBÓR LINII AUTOBUSOWYCH TRANSPORTU PUBLICZNEGO ORAZ 

PUNKTÓW ŁADOWANIA  

Aby poprawnie wykonać analizę rozwoju elektromobilności dla Miasta Bełchatowa, należy 
wskazać obszar sieci komunikacji publicznej, na którym będą realizowane przejazdy autobusami 
elektrycznymi. Propozycja elektryfikacji linii autobusowych oparta jest o wspomnianą wcześniej 
AKK. Analizując pracę przewozową na poszczególnych liniach, uwagę zwraca szczególnie linia 
nr 2, realizująca największą liczbę kursów oraz przewożąca największą liczbę pasażerów. 
Według wyników pomiarów napełnienia, linia 2 stanowi środek transportu dla 40% wszystkich 
pasażerów komunikacji miejskiej w Bełchatowie. Linia ta łączy duże skupiska mieszkalne 
z innymi generatorami transportowymi: szkołami, zakładami pracy, instytucjami pożytku 
publicznego. Kursy odbywają się średnio co 30 minut i są obsługiwane trzema autobusami na 
pierwszej zmianie oraz dwoma na drugiej. Przebieg linii nr 2 przedstawia poniższy schemat. 

Rysunek 15. Schemat przebiegu linii nr 2 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MZK  

Wybór linii 2 do całkowitej elektryfikacji uzasadnia najwyższy wskaźnik przewiezionych 
pasażerów na wozokilometr względem wykonywanej pracy przewozowej. Wykorzystanie 
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pojazdów elektrycznych przyczynia się do ogólnej poprawy jakości usług przewozowych 
poprzez np. znacznie ograniczoną emisję hałasu i wyeliminowanie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza.  

Docelowa liczba autobusów elektrycznych pozwoli na wytypowanie kolejnych linii 
komunikacyjnych, które te autobusy będą obsługiwać. Wybór linii bazuje na zdolnościach 
przewozowych, zastosowanych rozwiązaniach technicznych, optymalnym wykorzystaniu 
pojazdów. Aby w jak największym stopniu przyczynić się do założonych celów, nie należy 
kierować taboru zasilanego silnikami elektrycznymi do obsługi linii marginalnych oraz 
kursujących okresowo. AKK wskazuje w pierwszej kolejności potrzebę elektryfikacji linii nr 3 oraz 
10. Uzupełniająco autobusy elektryczne obsługiwać powinny linię 9. Kursy na ww. liniach 
realizowane są całorocznie w dni robocze, dodatkowo linie 3 i 10 kursują w niedziele i święta. 
Dodatkowo wskazane linie charakteryzują się wysoką pracą przewozową oraz wskaźnikiem 
liczby pasażerów na wozokilometr. Przebieg  linii nr 3, 9 oraz 10 przedstawiają poniższe 
schematy. 

Rysunek 16. Schemat przebiegu linii nr 3 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MZK 
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Rysunek 17. Schemat przebiegu linii nr 9 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MZK  

  



 STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI  
DLA MIASTA BEŁCHATOWA NA LATA 2020−2036 

 

    |112 

Rysunek 18. Schemat przebiegu linii nr 10 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MZK  

W celu zapewnienia płynności komunikacji, autobusy elektryczne powinny być ładowane: 

 ładowarką mobilną o mocy nie mniejszej niż 80 kW, zapewniającą pełne naładowanie 
baterii w czasie nie większym niż 2 h 45 min (ładowanie przyspieszone z dwóch źródeł 
jednocześnie) lub ładowarką o mocy 40 kW, zapewniającą pełne naładowanie baterii 
w czasie 5 h i 30 min (ładowanie podstawowe), 

 poprzez systemem ładowania baterii o mocy do 200 kW przy wykorzystaniu tzw. 
pantografu odwróconego. System umożliwiać będzie odbiór mocy z platformy 
zasilającej opuszczanej na dach autobusu, odbiór następować będzie za pomocą szyn 
kontaktowych zabudowanych na dachu autobusu. 

Proponowana lokalizacja nowych ładowarek to okolice Rynku Grocholskiego, przez który 
przebiegają trzy linie wytypowane do elektryfikacji. Jako drugą lokalizację wskazuje się węzeł 
przesiadkowy przy Szpitalu Wojewódzkim. Należy pamiętać, iż instalacja ładowarki każdego 
rodzaju wymusza uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej oraz 
zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni przeznaczonej np. pod transformator. 
Proponowane lokalizacje umieszczenia nowych ładowarek przedstawia poniższy rysunek. 
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Rysunek 19. Proponowane lokalizacje ładowarki pantografowej 

 

Źródło: Opracowanie własne danych MZK   

Rynek Grocholski 

Szpital 
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7.5 DOSTOSOWANIE TABORU I ROZMIESZCZENIA LINII AUTOBUSOWYCH DO POTRZEB 

MIESZKAŃCÓW, W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Potrzeby osób niepełnosprawnych są jednym z wyznaczników minimalnych standardów 
w komunikacji miejskiej. Każdy pojazd wykorzystywany w bełchatowskiej komunikacji miejskiej 
musi być dostosowany do ich potrzeb. Wszystkie wymienione poniżej czynniki wpływają 
pozytywnie na zwiększenie komfortu oraz ułatwiają korzystanie z komunikacji zbiorowej 
wszystkim użytkownikom, w szczególności osobom niepełnosprawnym. 

Wymagania względem taboru − należy użytkować pojazdy, których konstrukcja nie ogranicza 
możliwości podróżowania osobom niepełnosprawnym oraz z ograniczonymi możliwościami 
ruchowymi. Wskazuje się tu na następujące wyposażenie: 

 niska podłoga pozbawiona stopni, 

 rampy wjazdowe dla wózków inwalidzkich, 

 wydzielone miejsca na wózki inwalidzkie, 

 odpowiednio szerokie drzwi, 

 przyklęk, 

 uchwyty i poręcze. 

Wymagania względem infrastruktury (np. przystanków) − powinny być uwzględniane już 
w procesie projektowania lub modernizacji. W celu dostosowania infrastruktury do potrzeb 
osób niepełnosprawnych należy: 

 ograniczyć bariery w ciągach komunikacyjnych, 

 lokalizować przystanki komunikacyjne możliwie blisko celów oraz źródeł podróży, 
ze szczególnym uwzględnieniem generatorów ruchu osób niepełnosprawnych, 

 projektować i budować przystanki, których konstrukcja umożliwia „zrównanie” poziomu 
podłogi autobusu z poziomem nawierzchni przystanku. 

Wymagania względem dostępności informacji dla pasażerów – szczególnie istotne dla osób 
o  ograniczonych zdolnościach sensorycznych. Do rozwiązań ułatwiających podróż należą: 

 informacja dźwiękowa pozwalająca na identyfikację autobusu oraz kierunek jego jazdy, 

 informacja dźwiękowa pozwalająca na identyfikację następnego przystanku, 

 informacja wizualna pozwalająca na identyfikację informacji o trasie dla osób 
niedosłyszących. 

Oprócz rozwiązań dotyczących transportu publicznego, elementy elektromobilności powinny 
być dostępne dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonych możliwościach ruchowych 
korzystających z transportu prywatnego. Aby spełnić powyższe wymaganie, należy: 

 wyposażyć stacje ładowania w czytelne tablice informacyjne, 

 ulokować narzędzia ładowania na wysokości odpowiedniej dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich. 
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7.6 LOKALIZACJA STACJI I PUNKTÓW ŁADOWANIA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW, 

W TYM KOMUNALNYCH  

Zgodnie z zapisami przewodnika wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego (dalej także jako 
UDT) pt. Stacje i Punkty Ładowania Pojazdów Elektrycznych przewodnik UDT dla operatorów 
i użytkowników – zalecane praktyki stwierdza się, że ogólnodostępna stacja ładowania 
powinna: 

 zapewniać łatwy dostęp dla dużej liczby obecnych i potencjalnych posiadaczy pojazdów 
elektrycznych, 

 być należycie oznakowana, 

 być dostosowana do potrzeb klientów związanych, np. z rodzajem wtyczki, poziomem 
mocy oraz innymi parametrami, 

 zapewnić możliwość zagospodarowania czasu kierowcom oczekującym na zakończenie 
procesu ładowania, np. poprzez zlokalizowanie stacji w pobliżu sklepów, urzędów, 
miejsc rozrywki itp. 

Zgodnie z powyższymi kryteriami właściwymi miejscami lokalizacji ogólnodostępnych miejsc 
ładowania są: 

 parkingi pod dużymi sklepami, 

 ogólnodostępne parkingi, 

 stacje benzynowe, 

 parkingi przy budynkach użyteczności publicznej 

 parkingi przy siedzibach urzędów i instytucji publicznych. 

Punkty ładowania dla pojazdów komunalnych powinny być zlokalizowany na terenie: 

 siedziby spółki Eko-Region przy ulicy Przemysłowej 14, 

 siedziby spółki WOD-KAN przy ulicy św. Faustyny Kowalskiej 9, 

 siedziby spółki PGM przy ulicy Czaplinieckiej 68. 

Budowa wszystkich wymienionych powyżej punktów ładownia musi być poprzedzona 
odpowiednimi analizami techniczno-operacyjnymi.  

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie i harmonogram niezbędnych działań i inwestycji 
służących realizacji Strategii. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI  
DLA MIASTA BEŁCHATOWA NA LATA 2020−2036 

 

    |116 

Legenda: 

             Zadanie realizowane                                          Brak realizacji zadania (dwa kolory)                      

Tabela 16. Harmonogram niezbędnych inwestycji 

Zadanie ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 ‘31 ‘32 ‘33 ‘34 ‘35 

Cel operacyjny 1.1  
Ekologiczne wykonywanie 

zadań komunalnych 

                

Cel operacyjny 1.2 
Elektromobilna Straż 

Miejska 
 

 
              

Cel operacyjny 1.3 
Rozbudowa 

ogólnodostępnej sieci 
ładowarek przy budynkach 

użyteczności publicznej 

                

Cel operacyjny 2.1     
Zakup pojazdów 

o napędzie elektrycznym 
dla komunikacji miejskiej 

  
 

   
 

         

Cel operacyjny 2.2 
Modernizacja 

infrastruktury oraz 
systemu transportu 

publicznego 

 
 

              

Cel operacyjny 2.3 Budowa 
parkingów B+R 

w strategicznych miejscach 
Miasta 

                

Cel operacyjny 2.4                
E-transport publiczny 

                

Cel operacyjny 3.1 
Wyznaczone miejsca 

postojowe dla pojazdów 
elektrycznych na 

parkingach 

                

Cel operacyjny 3.2 
Przyjazne chodniki i drogi 

rowerowe dla 
mieszkańców 

 
               

Cel operacyjny 3.3         
Ulgi podatkowe 
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Cel operacyjny 3.4 
Uruchomienie systemu 

roweru miejskiego 
z rowerami elektrycznymi 

oraz dalszy rozwój sieci 
wypożyczalni hulajnóg 

elektrycznych 

                

Cel operacyjny 4.1 
Promocja 

elektromobilności wśród 
mieszkańców i innych 

interesariuszy 

                

Cel operacyjny 4.2 
Elektromobilny uczeń 

                

Cel operacyjny 4.3 
Wspieranie mieszkańców 
w pozyskiwaniu funduszy 

na rozwój 
elektromobilności 

                

Cel operacyjny 5.1 
Aplikacja mobilna 

zintegrowana    z punktami 
ładowania, systemem 

parkingowym oraz 
asystentem mieszkańca 

     
 

          

Cel operacyjny 5.2 
Modernizacja oświetlenia 

ulicznego 

                

Cel operacyjny 5.3 
Zwiększenie znaczenia OZE 

                

Cel operacyjny 5.4 
Optymalizacja systemu 

transportowego 
z wykorzystaniem Big Data 

                

Cel operacyjny 5.5 
Monitorowanie przestrzeni 

                

Cel operacyjny  5.6 
Inteligentne przejścia dla 

pieszych 
                

 Źródło: Opracowanie własne 
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7.7 STRUKTURA I SCHEMAT ORGANIZACYJNY WDRAŻANIA WYBRANEJ STRATEGII 

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bełchatowa jest dokumentem obejmującym 
w swoich zapisach długoterminowe działania realizujące cele strategiczne. Proces wdrożenia 
Strategii powinien być zgodny z przepisami krajowymi oraz innymi dokumentami 
strategicznymi, które swoim działaniem obejmują opisywaną jednostkę administracyjną. 

Wiodącą rolę we wdrażaniu i monitorowaniu Strategii pełni Urząd Miasta Bełchatowa. 
Większość zadań związanych z wdrażaniem Strategii będzie koordynował Wydział Rozwoju 
Miasta, jednakże prace nad realizacją Strategii będą miały charakter międzywydziałowy 
i obejmą m.in. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Wydział Inwestycji, Wydział Finansowy. 
Należy założyć, iż w celu osiągnięcia wszystkich założonych celów wdrożenie Strategii 
elektromobilności wymaga zaangażowania także pozostałych funkcjonujących wydziałów 
w Urzędzie Miasta. 

Zakłada się powołanie Zespołu Zadaniowego ds. wdrożenia i realizacji Strategii, w którego skład 
będą wchodzić pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz 
przedstawiciele spółek komunalnych bezpośrednio podległych Miastu Bełchatów. 

Poniżej przedstawiony został uproszczony schemat procesu wdrażania Strategii. Strzałkami 
skierowanymi w kierunku „Wdrażanie Strategii Rozwoju Elektromobilności w Mieście 
Bełchatów” zostały wskazane elementy, jakie powinny zajść oraz podmioty, jakie powinny wziąć 
udział przy realizacji Strategii, żeby szeroko pojęta „elektromobilność” mogła na stałe wpisać 
się w codzienne życie Miasta Bełchatowa.   

Rysunek 20. Schemat IDF0 procesu wdrażania Strategii rozwoju elektromobilności  

 

Źródło: Opracowanie własne  
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7.8 ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT jest techniką porządkowania i analizy informacji. Nazwa stanowi akronim 
angielskich nazw określających cztery elementy składowe analizy, która obejmuje zestawienie 
mocnych i słabych stron przedmiotu badania z szansami i zagrożeniami rozwoju, a dokładniej: 

 S – Strengths (silne strony), czyli wszystkie zasoby i umiejętności, które pozwalają 
zbudować korzystną pozycję, 

 W – Weaknesses (słabości), czyli elementy hamujące rozwój oraz wpływające 
negatywnie na działanie, 

 O − Opportunities (możliwości), czyli zmiany w otoczeniu, które mogą mieć pozytywny 
wpływ na funkcjonowanie, 

 T – Threats (zagrożenia), czyli czynniki stwarzające niebezpieczeństwo wystąpienia 
negatywnych zmian. 

Poniższa tabela przedstawia analizę SWOT przeprowadzoną dla opisywanej Strategii. 

Tabela 17. Analiza SWOT 

  

 stabilność finansowa Miasta, 

 duży potencjał gospodarczy regionu, 

 rozbudowany i stabilny system 
komunikacyjny, 

 darmowa komunikacja miejska, 

 modernizowany, wymieniany tabor 
MZK 

 stabilny i bezpieczny system 
energetyczny, 

 dobra sytuacja gospodarcza, m.in. 
bliskie położenie największego 
zagłębia paliwowo-energetycznego 
w kraju, 

 realizacja regionalnych programów 
strategicznych, 

 budowa wschodniej obwodnicy, 

 potencjał rozbudowy sieci dróg 
rowerowych, 

 dobre skomunikowanie drogowe 
z miastami wojewódzkimi, 

 brak kolejowych połączeń pasażerskich, 

 niekorzystna sytuacja demograficzna, 

 wysoki wskaźnik motoryzacji, 

 brak zintegrowanego systemu 
informacji pasażerskiej i kontroli 
taboru, 

 znikomy udział pojazdów 
niskoemisyjnych w transporcie 
prywatnym, 

 znikomy udział produkcji energii 
elektrycznej wykorzystującej OZE, 

 mała liczba stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych i brak stacji tankowania 
innych paliw alternatywnych, 

 niezadowalający stan jakości powietrza. 
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 funkcjonujący geoportal Miasta 
w technologii GIS. 

  

 możliwość finansowania inwestycji ze 
środków funduszy zewnętrznych, 

 polityka krajowa i europejska stawiająca 
nacisk na rozwój elektromobilności, 

 prowadzenie działań informacyjno-                 
-edukacyjnych, 

 wzrost świadomości społecznej 
dotyczącej elektromobilności, 

 wzrost liczby użytkowników 
komunikacji zbiorowej dzięki 
podniesieniu jakości usług, 

 możliwość rozbudowy sieci rowerowej 
w Mieście oraz jej integracja 
z obszarem przyrody chronionej, 

 monitoring stanu środowiska, 

 możliwość stworzenia systemu 
współdzielenia pojazdów poprzez car-          
-sharing, wypożyczalnię rowerów 
miejskich czy skuterów, 

 możliwość utworzenia nowych stref 
gospodarczych. 

 wysokie koszty budowy nowej 
infrastruktury, np. budowa stacji 
ładowania itp., 

 wysokie ceny zakupu oraz koszt 
eksploatacji pojazdów o napędzie 
alternatywnym, 

 małe doświadczenie użytkowników 
dotyczące niezawodności wdrażanych 
urządzeń i rozwiązań, 

 niezadowolenie społeczne wynikające 
z początkowych utrudnień realizacji 
strategii (wdrażanie  rozwiązań, które 
np. ograniczają ruch pojazdów 
indywidualnych), 

 rosnące ceny energii elektrycznej, 

 możliwe problemy systemu 
elektroenergetycznego 
z zaspokajaniem rosnącego 
zapotrzebowania na energię. 

 

  

Źródło: Opracowanie własne 

7.9 UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW W KONSULTACJI STRATEGII 

W celu zapewnienia udziału społeczeństwa, na etapie tworzenia dokumentu przeprowadzono 
badanie ankietowe wśród mieszkańców Bełchatowa dotyczące znajomości rozwiązań 
związanych z wdrażaniem elektromobilności oraz Inteligentnego Miasta. Respondenci byli 
pytani również o doświadczenie związane z użytkowaniem pojazdów elektrycznych. Ankieta 
była udostępniona drogą elektroniczną (na stronie internetowej) w dniach od 30 kwietnia do 
29 maja 2020 r. 

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH ZOSTANIE 
UZUPEŁNIONA PO ZAKOŃCZENIU KONSULTACJI.  
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7.10 PLANOWANE DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE WYBRANEJ STRATEGII 

Elementem Planu wdrażania elektromobilności w Bełchatowie są działania informacyjno-                   
-promocyjne, które, przy udziale lokalnej społeczności, pozwolą osiągnąć zakładane cele. 

Wyróżnia się dwie kategorie działań: 

 pasywne (np. publikowanie informacji, do których mogą dotrzeć interesariusze): 
 artykuły w lokalnych gazetach, 
 artykuły na stronie internetowej, 
 informacje na portalach społecznościowych, 
 ulotki, broszury, plakaty, 

 aktywne (bezpośredni kontakt z mieszkańcami): 
 happeningi, 
 wystawy, 
 organizacja, np. dnia z elektromobilnością, 
 organizacja konferencji dla lokalnych przedsiębiorców poświęconej 

elektromobilności oraz ochronie środowiska, 
 programy edukacyjne, konkursy związane z promowaniem elektromobilności 

dla uczniów. 

Realizacja ww. działań uzależniona jest również od możliwości pozyskania na ten cel środków, 
ze środków zewnętrznych. 

7.11 ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB 

DOTYCZĄCYCH ŁAGODZENIA ZMIAN KLIMATU ORAZ ODPORNOŚCI NA KLĘSKI 

ŻYWIOŁOWE 

Realizacja Strategii zakłada uzyskanie licznych efektów ekologicznych, w tym wymienionych 
poniżej: 

 zmniejszenie lokalnej emisji zanieczyszczeń powietrza, tj. tlenków węgla, azotu, siarki, 
cząstek stałych PM10 oraz PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Taki efekt uzyskany zostanie 
dzięki wymianie taboru napędzanego paliwami konwencjonalnymi na niskoemisyjny 
a także zmianie sposobu ogrzewania budynków, 

 zniwelowanie tzw. niskiej emisji w centrum Bełchatowa za sprawą ograniczenia ruchu 
samochodowego, wprowadzenia stref uspokojonego ruchu, 

 redukcja poziomu hałasu za sprawą wymiany pojazdów komunikacji zbiorowej 
wyposażonych w silniki emitujące hałas na pojazdy elektryczne a także zwiększony 
udział takich pojazdów w transporcie indywidualnym, 

 wzrost udziału stosowania rowerów jako środka transportu w Mieście dzięki 
modernizacjom infrastruktury rowerowej a także uruchomieniu systemu roweru 
miejskiego, 

 wzrost świadomości społecznej mieszkańców w zakresie elektromobilności a także 
ogólnie pojętej ochrony środowiska. 
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Działania założone w Strategii będą realizowane w znacznej mierze na terenach zabudowanych, 
toteż nie planuje się negatywnego wpływu prac na środowisko naturalne. Ze względu na 
założony cel Strategii, planuje się poprawę stanu jakości powietrza, obniżenie hałasu a w efekcie 
pozytywne skutki zdrowotne dla mieszkańców. Należy liczyć się z krótkotrwałymi 
oddziaływaniami, szczególnie w początkowej fazie wdrażania Strategii, niemniej jednak nie 
powinny mieć one szczególnie negatywnego wpływu na środowisko. 

Wystąpienie klęsk żywiołowych może spowolnić wdrożenie Strategii. 

7.12 MONITORING WDRAŻANIA STRATEGII 

Skuteczne wdrożenie Strategii powinno odbyć się przy odpowiednim systemie monitoringu 
z wykorzystaniem wskaźników ilościowych. Pozwoli to na ocenę stopnia realizacji Strategii oraz 
zgodność jej z założeniami przez Zespół Monitorujący wdrożenie dokumentu. Wskaźniki 
powinny być oceniane względem wzrostu/spadku ich wartości: w momencie wykonywania 
raportu (sprawozdania) z realizacji Strategii, okresu poprzedniego – ostatnich 4 lat – 
w porównaniu do stanu początkowego lub stanu uzyskanego w poprzednim okresie 
raportowania. W przypadku nie uzyskania pożądanego odczytu wskaźnika (wzrostu lub spadku 
zgodnie z pożądaną zmianą, wskazaną w tabeli poniżej) Zespół ds. Wdrażania i Realizacji 
Strategii będzie miał możliwość szybkiej reakcji oraz wdrożenia działań korygujących – 
przyspieszenie działania lub zmianę metody uzyskania oczekiwanego efektu. Monitoring będzie 
stanowił też dobrą informację zwrotną dla mieszkańców Miasta oraz innych interesariuszy 
dotyczącą wdrażania idei elektromobilności w Mieście. W poniższej tabeli przedstawiono 
przykładowe wskaźniki monitoringu wdrażania Strategii. W przypadku braku możliwości 
pozyskania wartości wskaźnika, może zostać on zostać pominięty po rzeczowym uzasadnieniu. 
Raporty (sprawozdania) z postępów wprowadzenia działań opisanych w Strategii, będą 
przygotowywane co 4 lata − w latach: 2023, 2027, 2031, 2035 oraz 2037. 

Tabela 18. Wskaźniki monitorowania Strategii 

Legenda: 

- pożądany jest wzrost wskaźnika w porównaniu do stanu początkowego lub stanu 
uzyskanego w poprzednim okresie raportowania 

 

- pożądany jest spadek wskaźnika w porównaniu do stanu początkowego lub stanu 
uzyskanego w poprzednim okresie raportowania 

Cel strategiczny Nazwa Wskaźnika Parametr wskaźnika 
Pożądana 

zmiana 

Elektromobilność 
w samorządzie 

Punkty ładowania 
zlokalizowane przy 

budynkach użyteczności 
publicznej 

Ilość ładowarek 
zlokalizowanych przy 

budynkach użyteczności 
publicznej 
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Pojazdy elektryczne 
obsługujące Urząd Miasta 

oraz ich odsetek w całkowitej 
liczbie pojazdów 

obsługujących Urząd 

Liczba sztuk oraz % 
w całkowitej liczbie 

pojazdów obsługujących 
Urząd 

 

Pojazdy zeroemisyjne 
obsługujące zadania 

publiczne, ich odsetek 
w całkowitej liczbie 

pojazdów obsługujących 
zadania publiczne 

Liczba sztuk oraz % 
w całkowitej liczbie 

pojazdów obsługujących 
zadania publiczne 

 

Elektromobilna 
komunikacja 

miejska 

Autobusy elektryczne 
dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 

i o ograniczonych 
zdolnościach ruchowych 

Liczba sztuk autobusów 
elektrycznych 

dostosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 

i o ograniczonych 
zdolnościach ruchowych 

 

Przystanki z dostosowaną 
infrastrukturą przystankową 

do potrzeb osób 
z ograniczoną mobilnością 

Liczba przystanków 
z dostosowaną 

infrastrukturą do potrzeb 
osób z ograniczoną 

mobilnością 

 

Przystanki wyposażone 
w instalacje fotowoltaiczne 

oraz w wyświetlacze 
multimedialne 

Liczba przystanków 
wyposażonych w instalacje 

fotowoltaiczne oraz 
w wyświetlacze 
multimedialne 

 

Elektromobilny 
transport 

indywidualny 

Parkingi z wyznaczonymi 
miejscami dla pojazdów 

elektrycznych  

Liczba parkingów 
z wyznaczonymi miejscami 
dla pojazdów elektrycznych 

oraz liczba miejsc 
postojowych 

przeznaczonych dla 
pojazdów elektrycznych 

 

Parkingi objęte Systemem 
Zarządzania Miejscami 

Parkingowymi 

Liczba parkingów oraz liczba 
miejsc parkingowych 
objętych Systemem 

Zarządzania Miejscami 
Parkingowymi 
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System roweru miejskiego Liczba stacji 
 

Użytkownicy roweru 
miejskiego 

Liczba wypożyczeń 
rowerów 

 

Ścieżki rowerowe 

Liczba nowych odcinków 
ścieżek rowerowych oraz 

długość w kilometrach 
nowych 

i wyremontowanych ścieżek 
rowerowych 

 

Chodniki 

Liczba nowych 
i wyremontowanych 

odcinków chodników oraz 
długość w metrach nowych 

i wyremontowanych 
chodników  

 

Drogi objęte strefą ruchu 
uspokojonego 

Długość w kilometrach 
 

Podmioty objęte zniżkami 
w zakresie podatku od 

nieruchomości na punkty 
ładowania oraz podatku od 
środków transportowych 

Liczba podmiotów 
 

Elektromobilne, 
świadome 

społeczeństwo 

Wydarzenia informujące, 
edukacyjne i promujące 
elektromobilność wśród 

różnych grup interesariuszy 
(z wyłączeniem wydarzeń 

przeprowadzonych 
w szkołach) 

Liczba wydarzeń  

Spotkania w szkołach 
dotyczące elektromobilności 

Liczba spotkań 
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Poinformowani mieszkańcy. 
Osoby, które skorzystały 

z informacji na temat 
możliwości uzyskania 

dofinansowania na działania 
związane 

z elektromobilnością 

Liczba osób 
 

Inteligentne 
Miasto 

Użytkownicy zintegrowanej 
aplikacji miejskiej 

Liczba zarejestrowanych 
użytkowników  

 

Usługi miejskie zintegrowane 
w aplikacji mobilnej 

Liczba usług 
 

Latarnie wyposażone 
w energooszczędne diody 

LED 
Liczba sztuk 

 

Energia wytworzona z paneli 
fotowoltaicznych 

Ilość energii w MWh 
 

Analizy przeprowadzone 
z wykorzystaniem dużych 

zbiorów danych 
Liczba analiz 

 

Punktualność autobusów 
Odsetek odjazdów 

zrealizowany punktualnie 
 

Inteligentne przejścia dla 
pieszych 

Liczba inteligentnych 
przejść dla pieszych 

 

Wypadki drogowe 
z udziałem pieszych 

i rowerzystów 
Liczba zdarzeń 

 

Kolizje drogowe Liczba zdarzeń 
 

Zanieczyszczenie powietrza 
pyłem PM10 

Liczba przekroczeń stężeń 
24-godz. powyżej 50 µg/m3 

Wartość 
poniżej 

35 
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Zanieczyszczenie powietrza 
pyłem PM10 

Średnie stężenie roczne 
pyłu PM10 w µg/m3 

Wartość 
poniżej 

40 µg/m3 

Zanieczyszczenie powietrza 
pyłem PM2,5 

Średnie stężenie roczne 
pyłu PM2,5 w µg/m3 

Wartość 
poniżej 

20 µg/m3 

Źródło: opracowanie własne  

7.13 WPŁYW EPIDEMII COVID-19 NA REALIZACJĘ STRATEGII ROZWOJU 

ELEKTROMOBILNOŚCI 

W trakcie sporządzenia Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Bełchatowa na świecie 
trwała pandemia wywołana koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Wprowadzony 
przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polski stan epidemii w celu zapobiegania, 
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 ograniczył w dużym stopniu wszystkie sfery życia 
społecznego, poczynając od działalności gospodarczej przez edukację, funkcjonowanie 
administracji samorządowej i instytucji publicznych, transport publiczny, a na codziennych 
kontaktach międzyludzkich kończąc. W zakresie restrykcji na czas epidemii wprowadzono 
ograniczenie liczby przewożonych osób w pojeździe komunikacji miejskiej. Wprowadzenie 
restrykcji, strach przed zakażeniem czy zmiana trybu pracy i edukacji spowodowała też zmianę 
zachowań komunikacyjnych – w pierwszej połowie maja, po częściowym zdjęciu restrykcji 
związanych z nową chorobą, według danych firmy Apple i Google dot. mobilności 
w województwie dolnośląskim ruch samochodowy spadł średnio o 28%, w transporcie 
publicznym o 55%, a ruch pieszy w Polsce o 50% względem okresu przed rozpoczęciem 
pandemii, tj. stycznia 2020 r. Ponadto pandemia spowodowała poniesienie dodatkowych 
nakładów finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego (będące organizatorami 
przewozów) oraz m.in. operatorów transportu publicznego na dezynfekcję oraz 
bezpieczeństwo sanitarne osób narażonych na zakażenie. Warto dodać, że wprowadzone 
restrykcje spowodowały też zmniejszenie aktywności gospodarczej społeczeństwa 
(ograniczenie funkcjonowania przemysłu, spadek konsumpcji, wstrzymanie inwestycji przez 
sektor prywatny, likwidacja miejsc pracy), a w konsekwencji spadek wpływów z podatków PIT 
i CIT, które stanowią znaczącą część dochodów budżetowych gmin. W konsekwencji może to 
wpłynąć na opóźnienie realizacji zapisów w Strategii w najbliższych latach, tj. pierwszym 
5 letnim etapie. Szansą na realizację przedsięwzięć mogą być: środki finansowe, które zostaną 
przeznaczone na stymulowanie gospodarki i utrzymanie miejsc pracy, zwiększenie 
przysługującego gminom udziału w podatkach dochodowych, nowa perspektywa środków 
unijnych, które zostaną przeznaczone na rozwiązania związane z ekologią. W zakresie zagrożeń 
należy wymienić pogorszenie sytuacji finansowej mieszkańców ze względu na utratę pracy oraz 
zmniejszenie liczby miejsc pracy, utrwalenie nawyków komunikacyjnych, problemy branży 
motoryzacyjnej (brak rynków zbytu), długotrwałe utrzymanie się niskich cen ropy naftowej.  
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