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1. WSTĘP 

 Cel i zakres opracowania 

ELEKTROMOBILNOŚĆ to pojęcie, które  definiuje się jako ogół zagadnień dotyczących 

wykorzystania pojazdów elektrycznych w przemieszczaniu się (mobilności) osób  

i towarów, obejmujący w szczególności takie elementy, jak: infrastruktura stacji ładowania, 

zasięg pojazdów oraz bariery techniczne i finansowe związane z eksploatacją pojazdów.  

Myśląc o elektromobilności, może się wydawać, że powszechne korzystanie 

z samochodów elektrycznych w Polsce jest perspektywą odległą, jednak gdy inne kraje Unii 

Europejskiej składają deklaracje o planowanym zakazie sprzedaży samochodów  

z silnikami spalinowymi (Dania, Irlandia, Niemcy od 2030 r., a Hiszpania, Francja, Wielka 

Brytania od 2040 r.), to trzeba zdać sobie sprawę, że powoli również i  Polska wkracza  

w epokę transportu opartego na energii elektrycznej. Stąd konieczne jest mądre podejście do 

tej tematyki – uwzględniającej zarówno zmiany zachodzące na arenie europejskiej,  

jak i uwarunkowania lokalne. 

Mówiąc o transporcie nisko- i zeroemisyjnym istotnym jest zdefiniowanie pojazdów 

samochodowych, które ten transport tworzą. Na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu 

takie pojazdy definiuje się w następujących sposób: 

• Samochód zeroemisyjny – samochód oraz autobus wykorzystujący do napędu energię 

elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub 

wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub 

innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych oraz 

trolejbus, 

• Samochód niskoemisyjny - pojazd o obniżonej emisji gazów cieplarnianych lub innych 

substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych zasilany CNG, 

LNG. 

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Jasła na lata 2019-2035 stanowi odpowiedź  

na potrzebę zrównoważonego rozwoju rynku mobilności nastawionego  

na wykorzystanie pojazdów zeroemisyjnych w Polsce, a także prowadzoną politykę 

klimatyczno-transportową i jest – zgodnie z wyżej nakreślonym wprowadzeniem – lokalnym 
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dokumentem programowym, określającym długofalowe cele i działania zmierzające do 

wdrożenia i upowszechnienia elektromobilności w mieście. 

W dokumencie wyznaczono trzy cele strategiczne, które brzmią następująco: 

I. Elektromobilny i efektywny samorząd; 

II. Mieszkaniec mobilny; 

II. Mieszkaniec elektromobilny. 

Dokument został podzielony na dwie części: 

 

Pierwsza część (rozdziały 1-5) zawiera dane charakteryzujące 

gminę w kontekście elektromobilności, analizę dotyczącą jakości 

powietrza oraz informacje o systemie komunikacyjnym i systemie 

energetycznym.  

  

 

Druga część (rozdział 6) definiuje cele i działania związane z 

wdrażaniem Strategii, które uzupełniają informacje dodatkowe 

o potencjalnych źródłach finansowania, analizie oddziaływania na 

środowisko oraz metodach monitorowania realizacji Strategii. 

 Źródła prawa 

Na szczeblu europejskim ramowym aktem prawnym regulującym tematykę rozwoju 

elektromobilności jest dyrektywa 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw 

alternatywnych, która zobowiązuje państwa członkowskie do zwiększania ilości punktów 

ładowania pojazdów elektrycznych, stacji tankowania LNG i wodoru oraz wspierania 

innowacyjnych inicjatyw związanych z rozwojem technologii paliw alternatywnych. Dyrektywa 

stanowi konkretyzację celów wyrażonych w: 

• Komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 3 marca 2010 r.  

• „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu”, 

• Białej Księdze Komisji Europejskiej z dnia 28 marca 2011 r.  

• „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu — dążenie  

do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”.  
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Działania podjęte przez Unię Europejską stały się impulsem do wydania pakietu krajowych 

strategii oraz regulacji, na które składają się: 

• Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”, przyjęty przez Radę 

Ministrów w dniu 16marca 2017 r., 

• Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjęte przez Radę 

Ministrów w dniu 29 marca 2017 r., 

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

(Dz. U. z 2020 poz. 908), 

• Zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z 

późn. zm.), 

• ustawa powołująca Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, tj. ustawa z dnia  

6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 1356, ze zm.);. 

Wskazane źródła prawa oraz strategie stymulować mają rozwój elektromobilności oraz 

upowszechnić stosowanie paliw alternatywnych (wodór, LNG i CNG) w sektorze transportowym 

w Polsce. Stanowią również uzasadnienie dla opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności 

dla Miasta Jasła na lata 2019-2035. 

 Cele rozwojowe i strategiczne gminy 

Podstawowym dokumentem określającym cele i strategie rozwoju gminy STRATEGIA ROZWOJU 

MIASTA JASŁA NA LATA 2007 – 2020, która przyjęta została uchwałą nr XXXIII/263/2008 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 26 maja 2008 r. W dokumencie wyznaczono cele rozwojowe w ramach 

czterech obszarów strategicznych:  

• Obszar strategiczny I: Rozwój gospodarczy; 

• Obszar strategiczny II: Infrastruktura techniczna; 

• Obszar strategiczny III: Infrastruktura społeczna; 

• Obszar strategiczny IV: Turystyka i kultura; 

Cele przyczyniać się mają do nakreślonej wizji miasta jako samorządu wykorzystując swoje 

położenie geograficzne oraz potencjał gospodarczy i społeczny przeobrażające się w 

bezpieczny, nowoczesny, atrakcyjny pod względem inwestycyjnym, kulturowym oraz 

rekreacyjnym ośrodek, w którym warto będzie mieszkać, uczyć się i pracować.  
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Żaden z ww. obszarów strategicznych nie odnosi się wprost do zagadnienia elektromobilności, 

czy paliw alternatywnych, jednak wskazuje na konieczność rozwoju tzw. elementów smart city, 

czyli inteligentnego miasta/gminy1 oraz mobilności miejskiej do których należą:  

• Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w mieście;  

• Modernizacja taboru komunikacji miejskiej;  

• Budowa ścieżek rowerowych;  

• Wspieranie budowy obwodnicy północnej miasta; 

• Lobbing na rzecz budowy dogodnego połączenia z projektowaną autostradą A4; 

• Modernizacja przebiegu drogi wojewódzkiej nr 992 na terenie miasta. 

Dokumentem uzupełniającym STRATEGIĘ ROZWOJU MIASTA JASŁA NA LATA 2007 – 2020, 

w obszarze jakości powietrza, jest PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA JASŁA NA 

LATA 2015 – 2020, przyjęty uchwałą uchwała nr XVIII/187/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 

grudnia 2015 r.  

Celem głównym dokumentu jest przedstawienie działań możliwych do realizacji w zakresie 

zmniejszenia emisji CO2, wzrostu wykorzystania OZE oraz ograniczenia zużycia energii finalnej. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia następujących celów: 

• Ograniczenie emisji CO2 o 7,92%; 

• Ograniczenie zużycia energii o 6,35% poprzez podniesienie efektywności energetycznej 

• Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w lokalnym rynku energetycznym do 

1,60%, tzn. do 6001 MWh/rok 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, podobnie jak Strategia Rozwoju Miasta nie porusza tematu 

elektromobilności, jednak zadania wskazane Planie takie jak: 

• Zadanie 6.1 Budowa Centrum Komunikacji Jasło; 

• Zadanie 6.2 Budowa drogi KDZ3 

 

 

1Smart city - miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne, w celu zwiększenia 
interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także do podniesienia 
świadomości mieszkańców; Azkuna I. (red.), Smart Cities Study: International study on the situation of ICT, 
innovation and Knowledge in cities, The Committee of Digital and Knowledge‐based Cities of UCLG, Bilbao, 2012. 
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• Zadanie 6.3 Budowa ścieżek rowerowych 

Wskazują na obecność komponentu związanego z mobilnością miejską. 

Zakładany w ogólnokrajowych założeniach, wzrost liczby pojazdów zasilanych energią 

elektryczną na polskich drogach wpływa na bilans energetyczny gminy (zużycie energii 

elektrycznej rośnie w miejsce słabnącego popytu na olej napędowego i benzynę). Zatem 

istotnym dokumentem związanym ze Strategią Rozwoju Elektromobilności, definiującym 

sytuację z w zakresie bezpieczeństwa energetycznego miasta (w tym również dostępne rezerwy 

mocy, bez których niemożliwa będzie budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych)  jest 

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA 

GAZOWE DLA MIASTA JASŁA, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Jasła nr LVII/547/2014 z dnia 10 

marca 2014 r., a zaktualizowany uchwałą nr LVIII/603/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to 

dokument, który na poziomie strategicznym określa i precyzuje politykę energetyczną gminy. 

Zawiera on pełną jej charakterystykę w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji 

odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw. Dokument służy również jako narzędzie 

koordynowania działań gminy z działaniami sąsiednich jednostek samorządowych. Innymi 

słowy jest to dokument określający, w założonym okresie, potrzeby energetyczne gminy oraz 

możliwości i sposób ich pokrycia.  

W przypadku gdyby w wyniku analiz okazało się, że plany przedsiębiorstw energetycznych nie 

gwarantowały pełnego zaopatrzenia gminy w potrzebne nośniki energii, zgodnie z art. 20 

ustawy Prawo Energetyczne dokument służy jako podstawa do opracowania planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części. 

Jak podsumowuje „Projekt założeń…” linie elektroenergetyczne posiadają rezerwy mocy 

umożliwiające zasilanie istniejących i przyszłych odbiorców na terenie miasta Jasło.  

Nie ma zatem przeszkód w dostępie do mocy, uniemożliwiających rozwój infrastruktury 

ładowania pojazdów elektrycznych. 
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 Charakterystyka miasta 

Miasto Jasło, jest najważniejszym ośrodkiem powiatu jasielskiego, graniczy z gminami: Jasło, 

Tarnowiec, Kołaczyce oraz Brzyska.  

 
Rysunek 1: Położenie miasta Jasło  na tle województwa i powiatu (źródło: opracowanie własne) 

Jasło jest miastem średniej wielkości; jego powierzchnia wynosi 37 km2 , a z danych Głównego 

Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec 2018 roku zamieszkiwało je 35 192 osób. Stanowią 

oni 30,9% mieszkańców całego powiatu jasielskiego. Pod względem gęstości zaludnienia Jasło 

zajmuje 8 miejsce wśród 45 miast województwa podkarpackiego. Gęstość zaludnienia na 

obszarze miasta w 2018 r. wynosiła 964 os./km2. Dane statystyczne wskazują na występowanie 

w gminie zjawiska depopulacji – na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat rysuje się tendencja 

spadkowa w zakresie liczby ludności, która zmniejszyła się o prawie 2000 mieszkańców. W 2019 

r. na terenie gminy działalność gospodarczą prowadziło 3 739 podmiotów. Ich zasoby tworzone 

są głównie przez jednoosobowe działalności gospodarcze oraz firmy mikro, tj. podmioty 

zatrudniające od 0 do 9 pracowników. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności 

w wieku produkcyjnym na koniec 2019 r. wyniósł 6,8 % - wartość tego wskaźnika maleje na 

przestrzeni ostatnich lat co jest tendencją pozytywną. 
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POWIERZCHNIA 
LICZBA 

MIESZKAŃCÓW 
POZIOM 

BEZROBOCIA* 
DROGI  KRAJOWE/ 

WOJEWÓDZKIE 
ŚCIEŻKI 

ROWEROWE 

37 km2 35 192 6,8% 2/1 0,1 km 
* Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w roku 2018. 

Więcej szczegółowych informacji charakteryzujących miasto znaleźć można we wszystkich 

dokumentach strategicznych opracowanych dla Miasta Jasło oraz w Raporcie o stanie miasta2. 

Informacje te dotyczą rysu historycznego, klimatu, środowiska, infrastruktury technicznej, 

danych gospodarczych, demograficznych oraz społecznych. Z perspektywy tematycznej 

Strategii, istotne są jednak wyłącznie te informacje, które dotyczą aspektów związanych 

z transportem, mobilnością, infrastrukturą drogową oraz bezpieczeństwem energetycznym. 

Miasto położone jest na przecięciu ważnych drogowo-kolejowych szlaków komunikacyjnych: 

dróg krajowych DK28 i DK73, drogi wojewódzkiej DW992 oraz linii kolejowych 108 i 106 łączące 

stolicę powiatu z innymi ważnymi ośrodkami miejskimi. Układ dróg wojewódzkich uzupełniają 

odcinki dróg powiatowych, które pozostają w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle oraz 

drogi gminne. Drogi wojewódzkie i krajowe z powodu braku obwodnicy tworzą podstawowe 

ciągi komunikacyjne miasta, zarówno dla ruchu lokalnego, jak i tranzytowego. 

 
Rysunek 2: Podstawowy układ drogowy miasta  (źródło: opracowanie własne) 

 

 

2 https://um.jaslo.pl/dsc_0548/ 
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Długość ścieżek rowerowych w granicach administracyjnych miasta na koniec 2018 roku liczyła 

0,1 km, jednak w 2019 roku rozpoczęto projekt budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta. 

Głównym celem projektu jest poprowadzenie, z myślą o rodzinach z małymi dziećmi, ruchu 

rowerowego pomiędzy trzema charakterystycznymi obiektami rekreacyjno-sportowymi Miasta 

Jasła: MOSiR, Ogródek Jordanowski, Teren rekreacyjny „Przystanek Kwiatowa”. 

 Wnioski wynikające z charakterystyki gminy 

Krótka charakterystyka gminy oraz przeprowadzona na jej podstawie diagnoza stanu 

istniejącego  pozwala na sformułowanie następujących wniosków: 

1. Położenie geograficzne na ważnym węźle komunikacyjny oraz podstrefa Tarnobrzeskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan, stanowi podstawę rozwoju 

gospodarczego miasta. 

2. Mimo potencjału rozwojowego, miast boryka się z problemem wyludniania się – 

zwłaszcza osób młodych w wieku produkcyjnym – rozwój miasta w kierunku 

wykorzystania nowoczesnych technologii oraz nowoczesny transport miejski może 

stanowić czynnik przyciągający nowych mieszkańców. 

3. Gmina posiada rezerwy energetyczne, jednak rozwój elektromobilności  

w powiązaniu z nowymi inwestycjami mieszkaniowymi prowadzi do znaczącego wzrostu 

zapotrzebowania na energię. Tym samym, równocześnie z rozwojem elektromobilności, 

konieczne jest wsparcie inwestycji związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii 

elektrycznej, które pozwolą odciążyć system energetyczny. 

4. Długość ścieżek rowerowych mimo prowadzonych inwestycji ciągle ma znikomy 

charakter w stosunku do długości wszystkich dróg na terenie gminy, zaś ciągle rosnąca 

popularność tego typu formy transportu wymaga pilnej interwencji. 

5. Droga krajowa nr 28 i 73 wyprowadza ruch tranzytowy na teren gminy, co w znacznym 

stopniu wpływa na występowanie niskiej emisji oraz zanieczyszczeń na teren miasta. 
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2. STAN JAKOŚCI POWIETRZA 

 Metodologia obliczania wskaźników zanieczyszczeń 

Dla obliczenia wskaźników zanieczyszczeń w mieście wykorzystano zindeksowane wartości 

zaproponowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - polski indeks jakości 

powietrza obliczany jest bezpośrednio w bazie danych JPOAT2.0 GIOŚ3 bazując na otrzymanych 

danych z wybranych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska, dane 

z Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Podkarpackiej oraz Roczną ocenę jakości powietrza 

w województwie podkarpackim. Raport Wojewódzki za rok 2018 

Indeksy poszczególnych zanieczyszczeń liczone są na podstawie 1-godzinnych stężeń, które 

stanowią bazę do wyznaczania wartości polskiego indeksu jakości powietrza w oparciu 

o wartości z poniższej tabeli. Dane w tabeli odnoszą się do takich stężeń jak: pyłu PM10, ozonu, 

dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, benzenu i tlenku węgla.  

Poniższa tabela prezentuje skalę barwną dla polskiego indeksu jakości powietrza – GIOŚ. 

Tabela 1: Skala barwna dla polskiego indeksu jakości powietrza – GIOŚ 

Indeks jakości 
powietrza 

PM10 
[µg/m3] 

PM2,5 
[µg/m3] 

O3 
[µg/m3] 

NO2 
[µg/m3] 

SO2 
[µg/m3] 

C6H6 
[µg/m3] 

CO 
[mg/m3] 

Bardzo dobry 0 - 21 0-13 0 - 71 0 - 41 0 - 51 0 - 6 0 - 3 

Dobry 21,1 - 61 13,1 - 37 71,1 - 121 41,1 - 101 51,1 - 101 6,1 - 11 3,1 - 7 

Umiarkowany 61,1 - 101 37,1 - 61 121 ,1- 151 101 ,1- 151 101,1 - 201 11,1 - 16 7,1 - 11 

Dostateczny 101,1 - 141 61,1 - 85 151,1 - 181 151,1 - 201 201,1 - 351 16,1 - 21 11,1 - 15 

Zły 141,1 - 201 85,1 - 121 181,1 - 241 201,1 - 401 351,1 - 501 21,1 - 51 15,1 - 21 

Bardzo zły > 201 > 121 > 241 > 401 > 501 > 51 > 21 

Odnotowany poziom jakości powietrza pozwala na określenie w jaki sposób stężenie 

poszczególnych zanieczyszczeń we wdychanym powietrzu wpływa na zdrowie i życie ludzi. 

Znaczenie poszczególnej rangi indeksu dla zdrowia jest następujące (źródło: Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska): 

 

 

3 https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives 
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• Bardzo dobry – Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie 

stanowi zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na 

wolnym powietrzu, bez ograniczeń. 

• Dobry – Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak  

lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na wolnym powietrzu i 

wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń. 

• Umiarkowany – Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może 

stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób 

starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na 

wolnym powietrzu. 

• Dostateczny – Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi 

zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz 

małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć 

ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, 

szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku 

fizycznego. 

• Zły – Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci 

powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna 

ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu - szczególnie 

wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego. 

• Bardzo zły – Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby 

chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać 

przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć 

przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności 

fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji 

znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie 

oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym. 
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 Czynniki wpływające na emisję zanieczyszczeń 

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY PODKARPACKIEJ – PROJEKT (z czerwca 2020 r.4) 

wyszczególnia następujące źródła emisji: 

• Źródła powierzchniowe z sektora komunalno-bytowego pochodzące zwłaszcza 

z ogrzewania zabudowy mieszkaniowej, 

• Źródła liniowe z dróg krajowych, wojewódzkich oraz gminnych i powiatowych, 

• Źródła punktowe z emitorów przemysłowych, 

• inne źródła w tym z rolnictwa czy źródeł niezorganizowanych.  

Największy wpływ na poziom emisji ma rodzaj stosowanego paliwa oraz klasa stosowanego 

pieca. Szczególnie dotkliwe jest stosowanie paliw najniższej jakość o dużej zawartości pyłów 

oraz siarki. 

Źródła liniowe w skład których wchodzą zarówno główne drogi krajowe i wojewódzkie jak 

i lokalne drogi gminne i powiatowe odpowiedzialne są za 5% stężenia normy dla pyłu PM10. Ich 

oddziaływanie jest ściśle związane z lokalizacją ulic i dróg najbardziej obciążonych wysokim 

natężeniem ruchu pojazdów, jak również charakterem przemieszczających się pojazdów 

spalinowych oraz rodzaju i wielkości zastosowanych silników. Przez teren gminy przebiegają 

drogi krajowe DK28 i DK73 i droga wojewódzka DW992, które to według danych Generalnego 

Pomiaru Ruchu z 2015 r. należą do tras szczególnie obciążonych ruchem. Najbardziej uciążliwe 

dla mieszkańców samochody ciężarowe stanowią aż 20% wszystkich pojazdów 

przejeżdżających przez punkty pomiarowe, stąd budowa obwodnicy miasta konieczna jest nie 

tylko z uwagi na bezpieczeństwo pieszych mieszkańców miasta, ale również z uwagi na wysoki 

poziom zanieczyszczeń związany z ruchem tranzytowym.  

 Stan jakości powietrza 

Stan jakości powietrza na terenie gminy określono na podstawie ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI 

POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM. RAPORT ZA ROK 2018. oraz na podstawie 

 

 

4https://bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza/5139-program-ochrony-
powietrza-dla-strefy-podkarpackiej-projekt-czerwiec-2020 
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danych zawartych w PROGRAMIE OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY PODKARPACKIEJ, w której 

znajduje się Jasło. 

Uzupełniająco o jakości powietrza informacje pozyskać można z czujników powietrza Airly 

rozlokowanych w następujących punktach miasta: 

1. Budynek wymiennikowni na ul. Na Kotlinę działka nr 1/34;  

2. Biuro Energetyka Miejskiego – ul. Sokoła 8;  

3. Zespół Szkół Miejskich Nr 1 – ul. Rafineryjna 3a;  

4. Zespół Szkół Miejskich Nr 3 – ul. Szkolna 38;  

5. Zespół Szkół Miejskich Nr 5 – ul. Sobniowska 58;  

6. Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO – ul. W. Pola 41;  

7. Dom Ludowy Osiedla Żółków – ul. Jana z Dukli 91;  

8. Budynek byłego Dworca PKP – ul. Metzgera 3.  

Czujniki te nie są włączone w system pomiaru jakości powietrza Generalnego Inspektora 

Ochrony Środowiska, stąd ich wskazania należy traktować jako obarczone możliwym błędem 

pomiarowy. Pozwalają one jednak pozyskać cenne dla mieszkańców dane o stanie jakości 

powietrza wpływającej na ich aktywność na wolnym powietrzu. 

Przy ul. Sikorskiego znajduje się stacja pomiarowa stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz 

benzo(a)pirenu, prowadzona przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ w 

Rzeszowie. Dane z tej stacji stanowią podstawę sporządzania rocznych ocen jakości powietrza. 

 

CO2 – dwutlenek węgla 

CO2 – dwutlenek węgla, choć nie jest bezpośrednio odczuwalny w postaci smogu,  

jest gazem uznawanym za główną przyczynę efektu cieplarnianego. Stopień emisji dwutlenku 

węgla nie jest badany w stacjach pomiarowych, lecz metodami matematycznymi w formie tzw. 

inwentaryzacji emisji, taką przeprowadzono w ramach PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2015-2020. Zinwentaryzowana emisja  CO2 wynosi 137 924,47 

Mg/rok. 

Strukturę źródeł emisji w podziale na sektory przedstawiono w tabelach. Sektor komunalny – 

samorządowy odpowiada za 8,6% całkowitej emisji w mieście. 
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Tabela 2: Struktura emisji CO2, (źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jasła) 

Sektor komunalny Emisja CO2 Mg 

Budynki użyteczności publicznej - ogrzewanie 5 935,24 
Budynki użyteczności publicznej – energia 
elektryczna 

1 882,35 

Oświetlenie uliczne 924,02 

Pojazdy służbowe 34,37 

Gospodarka wodno-ściekowa – energia elektryczna 3 137,32 

RAZEM 11 913,30 

  

Sektor prywatny Emisja CO2 Mg 

Budynki mieszkalne – energia elektryczna 13 215,95 

Usługi – energia elektryczna 4 646,10 

Przemysł – energia elektryczna 17 634,67 

Budynki mieszkalne – ogrzewanie 33 547,44 

Usługi – ogrzewanie 5 829,77 

Przemysł – ogrzewanie 33 698,57 

Transport 17 438,67 

RAZEM 126 011,17 

 

 

SOx – tlenki siarki 

SOx – tlenki siarki to zanieczyszczenia pochodzące ze spalania paliw zanieczyszczonych siarką. 

Największym źródłem emisji SOx do atmosfery jest spalanie węgla niskiej jakości w domowych 

paleniskach. Mniej istotnymi źródłami emisji SOx są procesy przemysłowe, takie jak obróbka rud 

metali, spalanie paliw zawierających siarkę przez lokomotywy, statki, maszyny budowlane 

i pojazdy rolnicze. 

Tlenki siarki SOx mogą reagować z innymi związkami obecnymi w atmosferze,  

a reagując z wodą tworzą kwas siarkowy, główny składnik kwaśnych deszczy. 

Według danych pochodzących z ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE 

PODKARPACKIM. RAPORT ZA ROK 2018, na terenie miasta nie występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów stężeń tlenków siarki, choć z uwagi na stopień urbanizacji i ruch 

tranzytowy poziom ten jest wyższy niż na średni dla województwa. 
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Rysunek 3: Rozkład stężeń w roku 2018 dla SO2  

(źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport wojewódzki za rok 2018) 

 

 

NOx – tlenki azotu 

NOx – tlenki azotu charakteryzują się ostrym zapachem oraz brązowym zabarwieniem, za 

którego sprawą smog przyjmuje widocznie brunatne odcienie. Tlenki azotu wchodzące w skład 

smogu powstają zwłaszcza na skutek przedostawania się do atmosfery spalin samochodowych, 

a także toksyn emitowanych przez zakłady przemysłowe. Na obszarach wiejskich emisje 

tlenków azotu związane są ze stosowaniem nawozów sztucznych. 

Według danych pochodzących z ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE 

PODKARPACKIM. RAPORT ZA ROK 2018, na terenie miasta Jasło nie odnotowano przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów stężeń tlenków azotu. 
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Rysunek 4: Rozkład stężeń w roku 2018 dla NO2  

(źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport wojewódzki za rok 2018) 

 

 

PM2,5 – pył drobny 

Pył PM2,5 –mto cząstki zanieczyszczeń o średnicy mniejszej niż 2,5 µm. Jest to szczególnie 

niebezpieczny rodzaj pyłu, ponieważ przenikając przez pęcherzyki płucne dostaje się do 

krwioobiegu. Skutkiem wdychania tego rodzaju pyłu jest astma oraz alergie. Przypuszcza się, że 

przyczynia się również do wzrostu liczby arytmii oraz zawałów serca. 

Źródłem pyłu PM 2,5 jest przede wszystkim spalanie paliw w paleniskach domowych, transport, 

działalność przemysłowa oraz ruch samochodowy – stąd też największe stężenie tego typu 

zanieczyszczenia występuje w miastach. 

Zgodnie z danymi stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego, na terenie miasta 

występują  przekroczenia poziomów pyłu PM 2,5 w powietrzu. 
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Rysunek 5: Rozkłady emisji pyłu zawieszonego PM2,5 rok w strefie podkarpackiej w 2018 r.  

(źródło: Program Ochrony Powietrza Strefy Podkarpackiej) 

 

 

PM10 – pył drobny 

Pył PM10 – to cząstki zanieczyszczeń o średnicy mniejszej niż 10 µm, które często zawierają 

takie substancje szkodliwe jak benzopireny, furany, dioksyny – czyli rakotwórcze metale ciężkie. 

Cząsteczki PM10 odpowiadają za ataki kaszlu, świszczący oddech, duszności oraz ataki astmy. 

Źródłem pyłu PM10 nie jest wyłącznie spalanie paliw – choć jest to największe źródło tego 

zanieczyszczenia. Cząstki pyłu PM10 powstają również w sposób mechaniczny - w wyniku 

ścierania lub kruszenia różnego rodzaju materiałów oraz kurzu wzbudzanego przez wiatr 

i samochody. 
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Zgodnie z danymi stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego, na terenie miasta 

występują  przekroczenia poziomów pyłu PM 10 w powietrzu. 

 
Rysunek 6: Rozkłady emisji pyłu zawieszonego PM10 rok w strefie podkarpackiej w 2018 r.  

(źródło: Program Ochrony Powietrza Strefy Podkarpackiej) 

 

B(a)P – benzo(a)piren 

B(a)P – benzo(a)piren jest głównym przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych (WWA), występującym w spalinach samochodowych lub dymie papierosowym, 

ale większość (ponad 80 %) emisji benzo(a)pirenu w powietrzu pochodzi z gospodarstw 

domowych, który  wydziela się podczas spalania węgla (zwłaszcza tego złej jakości), drewna 

oraz odpadów (zwłaszcza tworzyw sztucznych typu PET). Benzo(a)piren potrafi kumulować się 

w wodzie, glebie i organizmach (zwłaszcza tkance tłuszczowej zwierząt), a także przenikać do 
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układu oddechowego i krwiobiegu. Ma silne właściwości toksyczne i rakotwórcze, co związane 

jest z jego zdolnością do kumulowania się w organizmie. 

Zgodnie z danymi stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego, na terenie miasta 

występują  przekroczenia poziomów B(a)P w powietrzu. 

 
Rysunek 7: Rozkłady emisji B(a)P w strefie podkarpackiej w 2018 r.  

(źródło: Program Ochrony Powietrza Strefy Podkarpackiej) 

 

CO – tlenek węgla 

CO – tlenek węgla to bezbarwny, łatwopalny i bezwonny gaz, który potocznie znany  

jest jako czad. Powstaje w czasie spalania (zwłaszcza węgla) w warunkach ograniczonego 
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dopływu tlenu – zły stan techniczny urządzeń spalania oraz wentylacji jest więc główną 

przyczynia powstawania czadu.   

Choć gaz ten szczególnie groźny jest w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie jego podwyższone 

stężenie prowadzić może do zatrucia i śmierci człowieka, to jego występowanie w atmosferze 

prowadzić może do odczucia zmęczenia, nudności oraz problemów z oddychaniem.  

Według danych pochodzących z ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE 

PODKARPACKIM. RAPORT ZA ROK 2018, na terenie miasta nie są notowane przekroczenia 

dopuszczalnych stężeń tlenku węgla. 

 

Rysunek 8: Rozkład stężeń w roku 2018 dla CO  

(źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport wojewódzki za rok 2018) 
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 Planowany efekt ekologiczny związany z wdrożeniem Strategii 

Zgodnie z PLANEM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2015-2020. 

Zinwentaryzowana emisja CO2 wynosi 137 924,47 Mg/rok.  

W ramach harmonogramu działań zaplanowano do realizacji następujące  zadania w celu 

wdrażania transportu niskoemisyjnego: 

• Modernizacja oświetlenia ulicznego; 

• Budowa Centrum Komunikacji Jasło; 

• Budowa Drogi KDZ3; 

• Budowa ścieżek rowerowych; 

Łączny rezultat redukcji emisji ww. działań wynosi 10 725,00 MgCO2/rok, co stanowi 7,92% 

całkowitej emisji na terenie miasta. 

Uzupełnieniem działań przewidzianych w PGNie, są te wskazane w niniejszej Strategii. 

Podsumowanie efektu ekologicznego działań przewidzianych w ramach niniejszej Strategii 

prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 3: Planowany efekt ekologiczny związany z wdrażaniem Strategii rozwoju elektromobilności (źródło: opracowanie 
własne) 

Zadanie 
Efekt 

ekologiczny 

I System informacji pasażerskiej i aplikacja mobilnego mieszkańca n/d 

II Modernizacja przystanków 28,00 MgCO2 

III Zakup zero/nisko emisyjnych autobusów elektrycznych 508,00 MgCO2 

IV Rozbudowa systemu dróg rowerowych 26,00 MgCO2 

V Bezpieczne boksy rowerowe n/d 

VI Publiczna wypożyczalnia rowerów miejskich i zeroemisyjnych jednośladów 35,00 MgCO2 

VII Zeroemisyjne pojazdy w Urzędzie Miasta 6,00 MgCO2 

VIII Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych n/d 

IX Modernizacja oświetlenia 233,00 MgCO2 

X Odnawialne źródła energii 171,00 MgCO2 

XI Działania edukacyjne n/d 

SUMA 1 007,00 MgCO2 

Wysokość osiągniętego efektu ekologicznego w konsekwencji zrealizowanych działań przyczyni 

się do redukcji 1 007,00 MgCO2 co daje 0,73% całkowitej emisji CO2 w mieście. 
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 Monitoring jakości powietrza 

Na terenie gminy znajduje się jedna stacja pomiarowa Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska przy ul. Sikorskiego. Natomiast własna sieć monitoringu stanowi ważny element 

w informowaniu społeczeństwa o jakości powietrza i oddziaływaniu na społeczne postawy, 

dlatego rekomenduje się dalszą rozbudowę systemu czujników pomiaru jakości powietrza 

tworzącego sieć monitoringu lokalnego, z uwzględnieniem następujących uwarunkowań: 

 

Budowa systemu czujników pomiaru jakości powietrza powinna zostać 

poprzedzona analizą mającą na celu określenie optymalnego rozlokowania 

niskokosztowych urządzeń (detektorów) w terenie. Analiza ta powinna 

uwzględniać m.in. wielkość gmin, budowę topograficzną obszaru, 

charakter zabudowy, rozkład sieci drogowej oraz informacje zawarte 

w dostępnych dokumentach o charakterze diagnostycznym (właściwych 

dla przedmiotu badań), w szczególności w Programach Ochrony 

Powietrza. 

  

 

Urządzenia do pomiaru pyłu powinny być kalibrowane do wskazań stacji 

pomiarowych GIOŚ lub stacji posiadających certyfikat równoważności 

z metodą referencyjną w warunkach zapewniających szeroki zakres stężeń 

(przynajmniej w zakresie 0–100 μg/m3). 

  

 

Właściwa polityka informacyjna i zarządcza w zakresie jakości powietrza 

powinna być oparta o identyfikację źródeł odpowiedzialnych za złą jakość 

powietrza. Celowe jest zatem wdrożenie w gminach systemu modelowania 

jakości powietrza, którego wyniki mogą być następnie prezentowane 

w postaci mapy jakości powietrza.  
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3. STAN SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO 

 Infrastruktura transportowa 

Miasto położone jest na przecięciu ważnych drogowo-kolejowych szlaków komunikacyjnych: 

dróg krajowych DK28 i DK73, drogi wojewódzkiej DW992 oraz linii kolejowych 108 i 106. 

Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym, choć komunikacja kolejowa z uwagi  

na niekonkurencyjne czasy dojazdu jest coraz bardziej marginalizowana. Linie kolejowe 

rozchodzą się na zachód do Stróż, a dalej do Nowego Sącza, Chabówki, Krynicy, Tarnowa 

i Krakowa. Na wschód wiedzie linia kolejowa do Krosna, Sanoka i Zagórza i na wschód  

do Ustrzyk Dolnych i na południe do Łupkowa. Na północ z Jasła biegnie linia przez Strzyżów do 

Rzeszowa i dalej do Warszawy oraz Łodzi. Najbliższy port lotniczy znajduje się w Rzeszowie - 

Jasionce, a lotnisko sportowe znajduje się w oddalonym o 20 km Krośnie. Najbliższe drogowe 

przejścia graniczne za Słowacją znajdują się w odległym o 55 km Barwinku oraz w położonej 

w odległości 70 km Koniecznej. Drogowe przejścia graniczne z Ukrainą znajdują się 

w Krościenku i Medyce. 

 Możliwości komunikacyjne, które umożliwiają poszczególne drogi, przedstawia tabela. 

Tabela 4: Możliwości komunikacyjne Miasta Jasło 

Szlak komunikacyjny Destynacje 

DK28 Nowy Sącz, Gorlice, Krosno, Sanok, Przemyśl 

DK73 Tarnów, Dębica 

DW992 Nowy Żmigród, granica Polsko-Słowacka 

Linia kolejowa 106 Rzeszów 

Linia kolejowa 108 Gorlice, Sanok, Zagórz, 

Tabela 5: Natężenie ruchu na głównych drogach w gminie; źródło: Generalny Pomiar Ruchu 2015 
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DROGI KRAJOWE 
28 13 528 10 470 1 245 1 607 99 95 12 
73 9 543 6 157 803 2 009 143 67 7 

DROGI WOJEWÓDZKIE 

992 5 903 4 135 209 637 46 61 5 
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Powyższa tabela wskazuje, że drogi są bardzo obciążone ruchem, Przeciętne natężenie ruchu 

na drogach wojewódzkich woj. podkarpackiego wynosi 5 526 pojazdy, w przypadku Jasła, 

średnia ta na DK 28 jest niemalże dwa i pół razy większa. 

 
Rysunek 9 Przebieg dróg krajowych na tle powiatu jasielskiego, 

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/m/mapy‐akustyczne‐dla‐drog‐
krajowy_29170/Czesc_opisowa_podkarpackie.pdf 

Wg. danych GUS na 31.12.2018 r. na terenie miasta znajdowało się zaledwie 100 m ścieżek 

rowerowych, jednak w 2019 roku rozpoczęto projekt budowy ścieżek rowerowych  

na terenie miasta. Głównym celem projektu jest poprowadzenie, z myślą o rodzinach  

z małymi dziećmi, ruchu rowerowego pomiędzy trzema charakterystycznymi obiektami 

rekreacyjno-sportowymi Miasta Jasła: MOSiR, Ogródek Jordanowski, teren rekreacyjny 

„Przystanek Kwiatowa”.  

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy: 

I. Etap o długości 2 402 m pomiędzy MOSiR-em a Ogródkiem Jordanowskim, 

II. Etap o długości 637 m pomiędzy Ogródkiem Jordanowski, a „Przystankiem Kwiatowa”. 
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Drogi rowerowe zaprojektowane zostały, jako: 

a) drogi rowerowe, wydzielone - samodzielny element w ciągu ulic: Jagiełły i Czackiego, 

b) drogi rowerowe z dopuszczonym ruchem pieszych - część infrastruktury towarzyszącej 

drodze przy wykorzystaniu istniejących chodników poszerzonych do wymaganej 

szerokości w ciągu ulic: Rejtana i Floriańskiej, 

c) chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym - część infrastruktury towarzyszącej 

drodze przy wykorzystaniu istniejących chodników w ciągu ulicy Floriańskiej.  

Zaplanowana wartość robót wynosi ponad 2,7 mln zł. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. na terenie miasta nie znajdują się żadne stacje ładowania pojazdów 

elektrycznych. 

 Komunikacja zbiorowa 

Na terenie gminy funkcjonuje komunikacja zbiorowa. Zadania związane z zapewnieniem 

lokalnego transportu zbiorowego mieszkańcom Jasła oraz na obszarze pięciu gmin,  

z którymi miasto zawarło porozumienia (Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Tarnowiec) 

wykonywane są poprzez miejską spółkę komunalną Miejska Komunikacja Samochodowa 

w Jaśle Sp. z o.o. (MKS) W 2019 roku MKS obsługiwała pasażerów na łącznie 22 liniach 

o długości 363 km, w tym na 9 liniach miejskich o długości 48 km i 13 liniach pozamiejskich 

o długości 315 km. Spółka posiadała 29 autobusów, których średni wiek wynosił 19,28 lat. 

Na wszystkich liniach autobusy przejechały łącznie 940 451 km, w tym na liniach miejskich – 

472 674 km, a na liniach pozamiejskich – 467 777 km. Spółka przewiozła łącznie 1.136.000 

pasażerów, z czego 571.000 osób to mieszkańcy Jasła, a 565.000 to osoby spoza Jasła. 

Od kwietnia 2019 roku Miasto Jasło realizuje swoje zadania związane z zapewnieniem lokalnego 

transportu zbiorowego poprzez Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie 

Jasielskim. Związek realizuje zlecone zadania poprzez dwie spółki, tj. PGZK-Jasiel i MKS. Na rzecz 

Związku Miasto Jasło wnosi opłaty członkowskie oraz rekompensaty poniesionych kosztów w 

związku świadczeniem usług transportu zbiorowego. W 2019 roku MKS przewiózł łącznie o 4% 

więcej pasażerów (mimo mniejszej liczbie linii) w stosunku do roku 2018, przy czym o 8% spadła 

liczba przewiezionych mieszkańców Jasła. 
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Zestawienie autobusów wykorzystywanych w komunikacji wg. stanu na 31 grudnia 2019 r. 

przedstawia tabela.  

Tabela 6: Zestawienie pojazdów w komunikacji miejskiej 

Lp. 
Rodzaj pojazdu 
bus/ autobus Marka 

Rok 
produkcji Rodzaj paliwa 

Spełniana norma dotyczące 
emisji spalin [Euro] 

1. autobus Autosan 1985 Olej napędowy Euro-0 

2. autobus Autosan 1987 Olej napędowy Euro-0 

3. autobus Autosan 1987 Olej napędowy Euro-0 

4. autobus Autosan 1987 Olej napędowy Euro-0 

5. autobus Autosan 1993 Olej napędowy Euro-0 

6. autobus Autosan 1993 Olej napędowy Euro-0 

7. autobus Autosan 1994 Olej napędowy Euro-0 

8. autobus Autosan 1995 Olej napędowy Euro-0 

9. autobus Autosan 1996 Olej napędowy Euro-0 

10. autobus Autosan 1997 Olej napędowy Euro-0 

11. bus Ford 1998 Olej napędowy Euro-0 

12. autobus Autosan 1999 Olej napędowy Euro-0 

13. autobus Autosan 1999 Olej napędowy Euro-0 

14. autobus Autosan 1988 Olej napędowy Euro-0 

15. bus Iveco 1998 Olej napędowy Euro-0 

16. autobus Autosan 2010 Olej napędowy Euro-5 

17. autobus Autosan 2010 Olej napędowy Euro-5 

18. autobus Autosan 2010 Olej napędowy Euro-5 

19. autobus Autosan 2010 Olej napędowy Euro-5 

20. autobus Autosan 2010 Olej napędowy Euro-5 

21. autobus Autosan 2010 Olej napędowy Euro-5 

22. autobus Autosan 2010 Olej napędowy Euro-5 

23. autobus Autosan 2010 Olej napędowy Euro-5 

24. autobus Autosan 2010 Olej napędowy Euro-5 

25. autobus Autosan 2010 Olej napędowy Euro-5 

26. autobus Autosan 2010 Olej napędowy Euro-5 

27. autobus Autosan 2007 Olej napędowy Euro-4 

28. autobus Autosan 2005 Olej napędowy Euro-4 

29. autobus Autosan 2003 Olej napędowy Euro-3 

30. autobus Autosan 2007 Olej napędowy Euro-4 

31. bus Iveco 2007 Olej napędowy Euro-4 

32. autobus Man 2006 Olej napędowy Euro-4 

33. autobus Autosan 2008 Olej napędowy Euro-4 
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 Niedobory systemu komunikacji i zidentyfikowany zakres inwestycji 

Niedobory infrastrukturalne związane są przede wszystkim z: 

• remontem dróg gminnych, 

• budową ścieżek i dróg rowerowych poprawiających bezpieczeństwo rowerzystów oraz 

punktów w których można bezpiecznie pozostawić rower (np. wiaty lub stojaki), 

• doświetleniem dróg i przejść dla pieszych poprawiającego widoczność w godzinach 

wieczornych i po zmroku, 

• remontem istniejących oraz budową nowych wiat przystankowych, 

• budową Centrum Komunikacyjnego JASŁO, które będzie miało charakter 

multimodalnego węzła osobowego transportu zbiorowego 

• Rządowy Program budowy 100 obwodnic w ramach zadania Rozbudowa DK73 

przewiduje budowę zachodniej obwodnicy Jasła, jednak szczególnie duże natężenie 

ruchu na DK28 uzasadnia potrzebę budowy obwodnicy na kierunku wschód-zachód 

wyprowadzającej cały ruch tranzytowy z centrum miasta. Realizacja tych inwestycji, z 

uwagi, że dotyczą dróg krajowych, uzależniona jest jednak od decyzji podejmowanych 

na centralnym szczeblu administracyjnym. 

• w odniesieniu do elektromobilności, aktualnie w gminie nie ma infrastruktury 

umożliwiającej ładowanie samochodów elektrycznych w postaci wydzielonych miejsc 

postojowych wyposażonych w stacje ładowania. 

W odniesieniu do komunikacji miejskiej najbardziej dostrzegalnym problemem jest stan taboru 

autobusowego. Bardzo wysoki średni wiek pojazdów, skutkuje niskim standardem przewozów: 

awaryjnością, wysoką emisyjnością spalin, brakiem klimatyzacji, niskiej podłogi, niskim 

komfortem dla kierowców i pasażerów, stąd modernizacja floty jest pierwszą i najbardziej 

priorytetową potrzebą w obszarze transportowym. 

Na 2020 roku MKS w Jaśle Sp. z o.o. planuje zakup używanych autobusów (cztery do sześciu 

sztuk) oraz wprowadzenie do ruchu kolejnych pojazdów niskopodłogowych, jednak celem 

istotnej poprawy standardów konieczne będzie również poniesienie wydatków na zakup 

nowych pojazdów. 
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4. SYSTEM ENERGETYCZNY GMINY 

 Ocena bezpieczeństwa energetycznego gminy 

Ocenę bezpieczeństwa energetycznego gminy dokonuje PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU 

ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA JASŁA, 

przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Jasła nr LVII/547/2014 z dnia 10 marca 2014 r.,  

a zaktualizowany uchwałą nr LVIII/603/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.  

Stopień rozwoju odnawialnych źródeł energii, choć dynamiczny (m.in. dzięki projektowi 

Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Jasła współfinansowanemu ze źródeł 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego) nie ma istotnego 

udziału w pokryciu całkowitego zapotrzebowania miasta na energię elektryczną.  

W powiecie jasielskim, brak również znaczących źródeł wytwórczych energii elektrycznej. W tej 

sytuacji obszar, na którym położone jest Jasło zasilany jest głównie z Krajowej Sieci Przesyłowej. 

Linie elektroenergetyczne sieci rozdzielczej WN zasilające elektroenergetyczne systemy 

dystrybucyjne na obszarze Jasła są powiązane z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym 

w stosunkowo odległych punktach przyłączenia. Lokalna sieć rozdzielcza SN jest przyłączona do 

sieci 110 kV w elektroenergetycznych stacjach transformatorowych 110/30/15 kV GPZ 

Niegłowice oraz 110/15 kV GPZ Hankówka. Ponadto możliwości transformacji WN/SN 

zapewniają stacje należące do lokalnych operatorów systemu dystrybucyjnego, którzy przejęli 

na siebie zasilanie najważniejszych odbiorców przemysłowych na terenie Jasła. Bezpieczeństwo 

zasilania obszaru dodatkowo poprawia przebiegająca przez Jasło linia elektroenergetyczna SN 

30 kV relacji: Krosno – Niegłowice – Równe, zapewniająca możliwości rezerwowego zasilania 

w przypadku awarii linii 110 kV, bądź wynikającej z innych przyczyn niemożności korzystania 

z normalnego układu pracy sieci WN. Jak podsumowuje „Projekt założeń…” linie 

elektroenergetyczne posiadają rezerwy mocy umożliwiające zasilanie istniejących i przyszłych 

odbiorców na terenie miasta Jasło.  

Nie ma zatem przeszkód w dostępie do mocy, uniemożliwiających rozwój infrastruktury 

ładowania pojazdów elektrycznych, zwłaszcza że dzięki podejmowanym działaniom, 

koordynowanym przez Energetyka Miejskiego, zmniejsza się zużycie energii elektrycznej 

w obszarze publicznym. 
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W zakresie oświetlenia ulicznego przed rozpoczęciem działań zmierzających w kierunku 

energooszczędności i nowoczesnych rozwiązań, Miasto zużywało 2 961 MWh energii.  

W 2018 r. zużyto już tylko 1.610 MWh W 2019 zanotowano dalszy, niewielki spadek zużycia do 

1 602 MWh, pomimo kilku inwestycji w oświetlenie uliczne i kilkuprocentowy wzrost ilości 

punktów świetlnych. W przedszkolach miejskich zużycie energii rocznie spadło ze 123 MWh, do 

98 MWh rocznie. W szkołach z 500 MWh, do 390 MWh, a w obiektach sportowo-rekreacyjnych 

z 1 041 MWh, do 839 MWh. Sumarycznie zużycie energii w obiektach miejskich spadło z 4 813 

MWh, do 3 391 MWh.  

Z perspektywy bilansu energetycznego całego miasta największy wpływ na zużycie energii mają, 

odbiorcy przemysłowi, którzy zużywają ponad 2/3 całkowitej energii elektrycznej 

konsumowanej na obszarze miasta. Na obszarze Jasła występuje dwóch odbiorców energii 

elektrycznej zasilanych z sieci wysokiego napięcia. Są to: Gamrat Energia Sp. z o.o. i LOTOS 

Infrastruktura S.A. Gamrat Energia Sp. z o.o., będący również Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego, sprzedaje energię elektryczną odbiorcom z grupy niskich napięć. 

Zużycie energii na terenie miasta wg. danych z „Projektu założeń…” przedstawia tabela. 

Tabela 7 Liczba odbiorców oraz zużycie energii elektrycznej w Jaśle 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba odbiorców 15 858 15 913 45 943 15 979 15 817 

Zużycie energii 
elektrycznej [MWh] 148 251 144 698 142 188 142 026 149 156 

Wg. danych z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Zużycie energii elektrycznej  

na 1 mieszkańca w wynosi 1,07 MWh, co przy średnim krajowym współczynniku zużycia energii 

elektrycznej przez 1 mieszkańca, wynoszącym 0,784 MWh/rok. Zużycie energii jest wyższe od 

krajowego zużycia energii elektrycznej przez 1 mieszkańca. 

 Wariantowa prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną 

Całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną w mieście, oszacowane w Projekcie założeń 

do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wynosi  

ok. 150 000 MWh. Na potrzeby oszacowania wpływu elektromobilności na bezpieczeństwo 

energetyczne miasta, w dokumencie przeprowadzono symulację zapotrzebowania na energię 
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elektryczną do roku 2035. Założono w tym okresie wzrost zużycia energii elektrycznej o 1,8%, 

co odpowiada krajowym prognozom wzrostu zapotrzebowania na energię; 

Porównanie wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną obrazuje wykres. 

 

Rysunek 10: Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną do 2035 r. [MWh],  

Założone prognozy nie uwzględniają jednak rozwoju elektromobilności i związanego  

z tym wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, stąd też do powyższego wariantu 

dołączono scenariusz rozwojowy - wariant wdrożenia Strategii rozwoju elektromobilności, 

który prowadzi do zwiększenia liczby pojazdów elektrycznych, a co za tym idzie – zmiany 

zapotrzebowania na źródło energii. W pewnym stopniu benzyna oraz olej napędowy zastąpione 

zostaną energią elektryczną.  

Średnie zużycie energii elektrycznej w samochodzie osobowym wynosi 0,20 kWh/km, 

natomiast średni przebieg roczny 15 252 km5. Oszacować można na tej podstawie,  

że jeden samochód elektryczny pobiera z sieci 3 050 kWh/rok.  

Zgodnie z szacunkami rządowymi, liczba samochodów osobowych od 2022 r. będzie 

utrzymywała się na poziomie 26 – 27 mln sztuk, z czego flota samochodów elektrycznych 

 

 

5 Czynniki determinujące i wielkość średniorocznych przebiegów samochodów osobowych w krajach wysoko 
zmotoryzowanych, Maciej Menes, Instytut Transportu Samochodowego 2014 r. 
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osiągnąć może 600 tys. sztuk6. Oznaczać to będzie że w ogólnej liczbie samochodów, pojazdy 

elektryczne stanowić będą 2,5%. 

Wg. wskaźniku liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie powiatu jasielskiego, oszacować 

można, że na terenie Miasta Jasło zarejestrowane jest ok. 21 500 samochodów osobowych. 

Przyjmując ogólnokrajową prognozę udziału elektrycznych samochodów osobowych (2,5%), 

przekładało by się to w przyszłości na 540 samochodów elektrycznych korzystających z lokalnej 

sieci energetycznej.  

Przy takim założeniu, zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrosłoby o 1 647 MWh, co 

stanowi 0,78% prognozowanego zużycia energii elektrycznej w mieście.  

Przyjmując, że przeprowadzona analiza ma charakter szacunkowy, a elektromobilność rozwija 

się wolniej od założonych prognoz wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną związany 

z ładowaniem samochodów, nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego 

gminy. Dodatkowo warto zaznaczyć, że ładowanie samochodów odbywa się zazwyczaj 

w godzinach pozaszczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną, a rozwój 

technologiczny w przyszłości być może umożliwi włączenie pojazdów elektrycznych do systemu 

stabilizacji sieci elektroenergetycznej jako rozproszone mobilne magazyny energii7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku https://www.gov.pl/web/infrastruktura/projekt-
strategii-zrownowazonego-rozwoju-transportu-do-2030-roku2 
7 https://pspa.com.pl/assets/uploads/2018/10/V2G_raport_ENG.pdf 
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5. STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI 

 Podsumowanie stanu obecnego 

Wizja nakreślona w Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007-2020 określa Jasło, jako 

samorząd podejmujący skuteczne działanie zorientowane na stworzenie lokalnego ośrodka 

rozwoju gospodarczego, atrakcyjnego dla mieszkańców dzięki rozwojowi przedsiębiorczości, 

turystyki, edukacji, sprawnie wykorzystującego swoje położenie geograficzne, a także potencjał 

społeczny i ekonomiczny. Misja podkreśla dążenie miasta do pełnienia funkcji lokalnego 

centrum gospodarczego. Sprawowanie tej roli jest możliwe między innymi poprzez wspieranie 

rodzimej przedsiębiorczości oraz prowadzenie polityki przyjaznej inwestorom.  

Przeprowadzona diagnoza stanu aktualnego wskazuje jednak, że gminę trapią problemy 

charakterystyczne dla małych ośrodków miejskich: silne natężenie ruchu tranzytowego 

w centrum – brak obwodnicy, wyludnianie się – emigracja zwłaszcza młodych osób na studia 

oraz celem podjęcia bardziej atrakcyjnej pracy w jednej z większych metropolii (Kraków, 

Rzeszów), kiepski stan infrastruktury drogowej, która nie zapewnia dostatecznego 

bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu – pieszym oraz rowerzystom (z uwagi na brak 

ścieżek rowerowych). Z perspektywy Strategii rozwoju elektromobilności, szczególnie dotkliwe 

są braki w obszarze transportu zbiorowego stanowiącego alternatywę dla transportu 

samochodowego. Jasło znajduje się w lepszej sytuacji niż wiele innych miast w których, 

następuje bądź ograniczanie dostępnych połączeń, bądź całkowita likwidacja komunikacji 

publicznej8. Obecny tabor komunikacyjny wymaga jednak pilnych inwestycji, aby odpowiadał 

obecnym standardom w zakresie komfortu podróży oraz ekologii.  W mieście brakuje również 

zintegrowanego centrum komunikacyjnego łączącego różnorodne formy komunikacji 

alternatywnej - wypożyczalnie samochodów, rowerów, czy skuterów elektrycznych na minuty. 

Dlatego też podejmowane w ramach Strategii działania powinny zmierzać nie tylko  

do samego zwiększenia udziału samochodów elektrycznych w ogólnym bilansie pojazdów 

poruszających się po ulicach gminy, ale przyczyniać się też  do rozwiązania obecnych 

problemów komunikacyjnych. 

 

 

8 https://klubjagiellonski.pl/2018/04/17/publiczny-transport-zbiorowy-w-polsce-studium-upadku/ 
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 Przegląd dokumentów strategicznych w zakresie zgodności  

ze Strategią rozwoju elektromobilności 

Strategia rozwoju elektromobilności jest przeniesieniem na poziom lokalny celów związanych z 

elektromobilnością, stąd zgodność z innymi dokumentami strategicznymi dotyczy zarówno 

dokumentów gminnych wykazanych w rozdziale 1.3 - Cele rozwojowe i strategie, jak i 

dokumentów przyjętych do wdrożenia na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym.  

Dokumentem mówiącym o Strategii Rozwoju Elektromobilności w skali całego kraju jest PLAN 

ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W POLSCE „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI”. Plan określa trzy 

etapy rozwoju elektromobilności w Polsce: 

• Etap I (2017-2018): Pierwsza faza miała charakter przygotowawczy  

i została zakończona. Wdrożone zostały programy pilotażowe, które miały  

za zadanie skierować zainteresowanie społeczne na elektromobilność, określono 

narzędzia, których uruchomienie pozwoliło rozpocząć wzmacnianie polskiego 

przemysłu elektromobilności. Powstawały pierwsze prototypy pojazdów 

z napędem elektrycznym. Zwieńczeniem etapu I było przyjęcie ustawy z dnia  

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

• Etap II (2019-2020): w II fazie na podstawie uruchomionych projektów pilotażowych 

sporządzony miał zostać katalog dobrych praktyk komunikacji społecznej w zakresie 

elektromobilności. W wybranych aglomeracjach zbudowana miała zostać wspólna 

infrastruktura zasilania pojazdów elektrycznych i napędzanych gazem ziemnym, 

wykorzystująca synergie między tymi paliwami. Zintensyfikowaniu mają podlegać 

zachęty do zakupu pojazdów elektrycznych. Etap II znajduje się w fazie wdrożeniowej. 

• Etap III (2021-2025): zakłada się, że popularność pojazdów elektrycznych  

w gospodarstwach domowych i w transporcie publicznym doprowadzi  

do wykreowania mody na ekologiczny transport, co w sposób naturalny będzie 

stymulować popyt na pojazdy zeroemisyjne. Dodatkowym czynnikiem rozwoju rynku 

będzie rozwinięta infrastruktura ładowania, która powinna być przygotowana na 

dostarczenie energii dla 1 mln pojazdów elektrycznych i ewentualnie dostosowana do 

wykorzystania pojazdów jako stabilizatorów systemu elektroenergetycznego. Flota 

podmiotów administracji publicznej, w zamyśle, opierać się ma o pojazdy elektryczne, 



STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI dla Miasta Jasła na lata 2019-2035 

37 
 

przy okazji udostępniając infrastrukturę ładowania wszystkim użytkownikom 

samochodów elektrycznych, w celu dalszej popularyzacji elektromobilności.  

Działania podejmowane na szczeblu samorządowym powinny prowadzić do przygotowania 

gmin na wejście elektromobilności w III etap rozwoju. 

Na płaszczyźnie powiatowej i wojewódzkiej nie zostały przyjęte do wdrożenia dokumenty 

związane z rozwojem elektromobilności – brak również informacji o tym, aby przyjęcie takich 

dokumentów było planowane w przyszłości. Zmianę tego podejścia wywołać może również 

nowa perspektywa budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w której istotny udział mają 

mieć środki na transformację energetyczną i ekologiczne technologie. W tym obszarze znajdzie 

się prawdopodobnie również elektromobilność. 

 Priorytety rozwojowe w zakresie wdrożenia Strategii 

Jak wykazano we wcześniejszych rozdziałach, Strategia rozwoju elektromobilności, powinna 

być odpowiedzią na zalecenia ogólnokrajowe zachęcające do podjęcia stosownych działań 

ukierunkowanych na popularyzację elektromobilności, ale również uwzględniać obecne 

problemy i niedobory komunikacyjne, tym samym określono w ramach Strategii trzy cele. 

 
I CEL STRATEGICZNY 

ELEKTROMOBILNY I EFEKTYWNY SAMORZĄD 

Elektromobilny i efektywny samorząd to samorząd wykorzystujący 

i promujący wykorzystanie  pojazdów zero i niskoemisyjnych. 

Korzystający z nowoczesnych technologii SMART CITY tj. technologii 

informatycznych podnoszące efektywność zarządzania gminą, 

wykorzystujący w swoich budynkach odnawialne źródła energii oraz 

rozwiązania o wysokiej efektywności energetycznej, dążący do 

neutralności energetycznej czyli pokrywającej wszystkie swoje potrzeby 

energetyczne ze źródeł odnawialnych. 
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II CEL STRATEGICZNY 

MOBILNY MIESZKANIEC 

Mieszkaniec mobilny, to mieszkaniec dla którego możliwość 

przemieszczania się nie jest uzależniona od posiadania własnego 

samochodu osobowego, korzystający z różnych form komunikacji 

alternatywnej – rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz komunikacji 

zbiorowej opartej o komfortowy, nisko i zeroemisyjny tabor 

autobusowy. Korzystanie z poszczególnych środków transportu 

ułatwiają aplikacje mobilne umożliwiające płatności, informowanie 

o sytuacji drogowej, czy weryfikację rozkładów jazdy. 
 

 
III CEL STRATEGICZNY 

ELEKTROMOBILNY MIESZKANIEC 

Mieszkaniec elektromobilny to mieszkaniec świadomy wpływu spalania 

paliw kopalnych na środowisko, dążący do ograniczenia tego wpływu 

poprzez rezygnację z samochodu z napędem konwencjonalnym na rzecz 

samochodu z napędem elektrycznym, którego ładowanie o ile to 

możliwe odbywać się będzie z wykorzystaniem energii pozyskiwanej 

w źródłach odnawialnych. Tak sformułowane cele spójne są ze strategią 

rozwoju gminy, która ukierunkowana jest na budowanie przyjaznej 

mieszkańcom i inwestorom przestrzeni życiowej. Rozwijająca 

elektromobilność, jest elementem innowacyjności przyciągającej 

nowoczesne przedsiębiorstwa. 

 

Realizacja wskazanych celów strategicznych skonkretyzowana została w rozdziale  

6. Plan wdrożenia strategii rozwoju elektromobilności. Określono w nim zarówno zestaw zadań 

przyczyniających się do najpełniejszej realizacji ww. założeń, jak i wskaźniki umożliwiające 

monitorowanie postępów we wdrażaniu Strategii. 
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6. PLAN WDROŻENIA STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOSCI 

 Zakres i metodyka analizy w Strategii rozwoju elektromobilności 

Metodykę analizy rozwiązań najkorzystniejszych, które zostały włączone do Strategii  

w formie zadań oparto o wytyczne przeprowadzania analiz projektów transportowych 

współfinansowanych ze środków finansowych Unii Europejskiej, do których należą: 

1. „Niebieska księga - Sektor Transportu Publicznego w miastach, aglomeracjach  

i regionach”, Jaspers, 2015 r.; 

2. „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych  

ze środków Unii Europejskiej. Vademecum Beneficjenta", Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych, Warszawa 2016 r.; 

3. „Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Narzędzie analizy 

ekonomicznej polityki spójności 2014-2020", Komisja Europejska,  

2014 r.; 

4. „Najlepsze praktyki w analizach kosztów i korzyści projektów transportowych 

wspófinansowanych ze środków unijnych — Dla rozwoju infrastruktury  

i środowiska", Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Warszawa 2014 r.; 

5. „Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na 

lata 2014-2020”, Ministerstwo Rozwoju i Finansów, Warszawa 2017 r. 

 Porównanie rodzaju napędu pojazdów i rekomendacje wdrożeniowe 

Podstawą odniesienia analizy są pojazdy o napędzie konwencjonalnym (silnik wysokoprężny 

zasilany olejem napędowym) spełniające normę spalin EURO6. Norma EURO6 ma charakter 

obligatoryjny dla wszystkich pojazdów użytkowych wyprodukowanych po 2013 roku, weszła 

w życie na mocy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 459/2012. Średnie spalanie autobusu klasy 

MAXI w normie EURO6 w cyklu miejskim wg danych producentów kształtuje się na poziomie 

33-34 l/100km9. Przy cenie 4,25 zł/litr netto oleju napędowego, koszt przejechania 100 km 

(wyłącznie w zakresie kosztów paliwa) autobusem klasy MAXI wynosi  140,25 zł. Przy 

 

 

9http://www.truckauto.pl/wp-content/uploads/2014/06/8.pdf  

http://www.truckauto.pl/wp-content/uploads/2014/06/8.pdf
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standardowym zbiorniku paliwa o pojemności 250 l zasięg autobusu może kształtować się na 

poziomie do 750 km. 

Wykorzystanie autobusów z napędem konwencjonalnym nie wiąże się z koniecznością 

ponoszenia dodatkowych inwestycji infrastrukturalnych. W zakresie zaopatrzenia w paliwo 

autobusy mogą korzystać bowiem z istniejącej na terenie miasta infrastruktury stacji paliw. 

 
Pierwszy wariant alternatywny 

Pierwszym wariantem alternatywnym jest wybór taboru napędzanego energią elektryczną 

z baterii akumulatorowych. Autobusy elektryczne dostępne są w wariancie hybrydowym 

(z dodatkowym silnikiem spalinowym) oraz w wariancie całkowicie elektrycznym. Autobusy 

z napędem elektrycznym charakteryzują się niskim poziomem hałasu, drgań i brakiem emisji 

spalin, tym samym zyskując dużą popularność zarówno w krajach europejskich, jak i w Polsce.  

Za napęd autobusu elektrycznego odpowiadają silniki indukcyjne montowane na 

poszczególnych osiach. Zasilane  są energią elektryczną z akumulatorów zlokalizowanych na 

dachu oraz w tylnej przestrzeni pojazdu. Dostępne na rynku rozwiązania techniczne pozwalają 

na zmagazynowanie (przy pełnym naładowaniu) od 200 do 250 kWh. Realny zasięg autobusów 

elektrycznych przy pełnym naładowaniu baterii szacować należy zatem na 150-200 km. Jak 

wskazują dane zebrane przez Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie, zużycie 

energii w eksploatacji na trakcję wynosi 1,03 kWh/km, 10 uwzględniając jednakże wykorzystanie 

energii na zasilanie pozostałych podzespołów (w szczególności klimatyzacji i ogrzewania) 

faktyczne zużycie energii w autobusach elektrycznych klasy MAXI wynosi 1,1 - 1,35 kWh/km,11 

co przy koszcie 1 KWh energii elektrycznej wynoszącym ok. 0,397 zł/kWh daje koszt (wyłącznie 

w zakresie kosztów energii) ok. 44 zł/100 km. Dodatkowym kosztem  eksploatacji autobusów 

elektrycznych są opłaty stałe za moc przyłączeniową stacji ładowania. Są to koszty stałe, 

 

 

10http://www.miastoitransport.il.pw.edu.pl/4_MIT2016.pdf  
11http://samochodyelektryczne.org/mza_podsumowuje_pierwsze_dwa_miesiace_uzytkownia_floty_autobusow
_elektrycznych.htm  

http://www.miastoitransport.il.pw.edu.pl/4_MIT2016.pdf
http://samochodyelektryczne.org/mza_podsumowuje_pierwsze_dwa_miesiace_uzytkownia_floty_autobusow_elektrycznych.htm
http://samochodyelektryczne.org/mza_podsumowuje_pierwsze_dwa_miesiace_uzytkownia_floty_autobusow_elektrycznych.htm
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niezależne od ilości pobranej ze stacji ładowania energii. W przypadku stacji pantografowej, 

kwota ta  wynosić może ok. 1500 zł/m-c/stację.  

 
Rysunek 11: Schemat budowy autobusu elektrycznego, źródło: https://elektrowoz.pl/wp‐content/uploads/2018/07/Schemat‐

budowy‐elektrycznego‐autobusu‐eCitaro.jpg 

Sposób funkcjonowania i wykorzystywania autobusów elektrycznych w systemie transportu 

miejskiego, determinowany jest przez dostępny w danych okolicznościach sposób ładowania. 

Aktualny stan wiedzy technicznej pozwala wyróżnić trzy systemy ładowania: 

1) ładowanie nocne w czasie postoju pojazdu na terenie zajezdni – ładowanie za 

pośrednictwem złącza wtykowego (kabel z ustandaryzowanym wtykiem podłączonym 

do stacji ładowania); 

2) ładowanie na pętlach końcowych w trakcie postoju – ładowanie  

za pośrednictwem stacji pantografowych do złącz montowanych na dachu autobusu; 

3) krótkotrwałe doładowywanie autobusów podczas postoju na wybranych przystankach 

– ładowanie za pośrednictwem pętli indukcyjnych poprzez złącza montowane pod 

podwoziem autobusu (analogicznie do systemu pantografowego) – system narażony 

jest jednak na oddziaływanie warunków atmosferycznych – opady śniegu bądź deszczu 

i nie znalazł jak dotąd zastosowania w warunkach polskich. 

Czas ładowania pojazdów elektrycznych uzależniony jest od mocy stacji ładowania która 

powinna wynosić od 22 kW dla systemów ładowania nocnego (z czasem pełnego ładowania 

wynoszącym ok. 8- 10 h) oraz od 200 kW dla systemów ładowania pantografowego bądź 

indukcyjnego (z czasem pełnego ładowania wynoszącym ok. 1 h, co przy krótkotrwałym 
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doładowaniu w czasie postoju wynoszącym 15 minut pozwoli wydłużyć przebieg pojazdu o ok. 

35-40 km). 

Wyłączenia autobusu z ruchu na czas doładowania tj. około 10 - 15  min, należy uwzględnić przy 

planowaniu rozkładu jazdy, odpowiednio wydłużając czas postoju autobusów na przystankach 

końcowych lub pętlach. 

 
Rysunek 12: Pantografowa stacja ładowania autobusów elektrycznych w Jaworznie, źródło: https://www.transport‐

publiczny.pl/img/jaworznostacja1.jpg_678‐443.jpg 

Koszt budowy stacji ładowania zlokalizowanej w bazie autobusowej (ładowanie za 

pośrednictwem złącza wtykowego) o mocy 22 kW to koszt ok. 20-30 tys. zł, dla stacji o mocy 50 

– 100 kW to koszt ok. 100 000 zł, natomiast stacji pantografowej – 500 000 zł, przy założeniu, 

iż nie jest wymagana budowa stacji transformatorowej. W przypadku takiej konieczności, łączną 

inwestycję w stację ładowania pantografowego należy szacować na 1 mln zł.  

W ramach eksploatacji autobusów elektrycznych uwzględnić należy wymianę zużytych baterii, 

których  żywotność wg danych producentów wynosi ok 6-8 lat. Według aktualnych cen, koszt 

wymiany baterii wynosi ok 600 000 zł12. Koszt zakupu samego autobusu klasy maxi to ok. 1,8 - 

2,5 mln zł. 

 

 

 

12dr hab. K. Gorzelec: Perspektywy obsługi miast autobusami elektrycznymi na przykładzie Sopotu, 2016 
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Drugi wariant alternatywny 

Drugim wariantem alternatywnym jest zakup autobusów zasilanych sprężonym gazem 

ziemnym (CNG). Tylko w 2019 roku zarejestrowano ich w Polsce 181 sztuk13. Wartość 

energetyczna 1 m³ CNG jest niższa niż 1 litra oleju napędowego, co oznacza że choć CNG może 

być wykorzystywane jako wysokooktanowe paliwo w silnikach spalinowych, bądź w układzie 

hybrydowym (modyfikacja istniejącego w pojeździe silnika spalinowego) bądź jako dedykowana 

jednostka napędowa, to realne spalanie paliwa jest wyższe niż w pojazdach zasilanych paliwem 

konwencjonalnym. 

 
Rysunek 13: Autobus z napędem hybrydowym ON i CNG, źródło: https://cng‐lng.pl/wiadomosci/Wspolpraca‐z‐gazem‐w‐

tle,wiadomosc,374.htm 

Sprężanie gazu ziemnego w stacji tankowania odbywa się za pomocą wielostopniowych 

sprężarek do ciśnienia 20-35 MPa. Gaz może być dostarczany do nich za pomocą tradycyjnych 

sieci dystrybucji surowca, co minimalizuje koszty logistyki (paliwo nie musi być dostarczane do 

stacji cysternami) i magazynowania (dzięki stałemu podłączeniu do sieci gazowej nie jest 

konieczna budowa dużych magazynów paliwa bezpośrednio na stacji tankowania). CNG jest 

niskoemisyjnym paliwem, które stanowi alternatywę dla konwencjonalnych paliw 

samochodowych.  Wadą zastosowania CNG jest relatywnie długi czas tankowania zajmujący 

nawet do kilku godzin w stacji wolnego ładowania. W stacji szybkiego ładowania, kluczową rolę 

 

 

13http://infobus.pl/polski-rynek-nowych-autobusow-11-2019_more_119986.html#  
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pełni kompresor gazu podnoszący ciśnienie gazu, w przedziale 20–35MPa. Wpływ na wydajność 

danego modelu kompresora ma model silnika napędowego i ciśnienie zasilania.  

Kompresor napędzany silnikiem o mocy 37kW przy ciśnieniu zasilania 0,02 Mpa może osiągnąć 

wydajność wtłaczania gazu na poziomie 75Nm3/h, a napędzany silnikiem 75kW przy tym samym 

ciśnieniu zasilania osiąga wydajność 193 Nm3/h. Przy zwiększonym ciśnieniu zasilania 

z 0,02 Mpa do 0,1 Mpa, możliwe jest zwiększenie wydajności wtłaczania gazu do 283 Nm3/h 

gazu.  

Standardowe zbiorniki gazu w autobusach posiadają pojemność 250-320 Nm3. Tym samym w 

przypadku stacji szybkiego tankowania CNG, czas całkowitego zbiornika gazu wynosiłby do 60 

minut. Realnie jednak sytuacja w której zbiornik gazu przed przystąpieniem do procesu 

tankowania byłby całkowicie opróżniony jest w zasadzie niespotykana. 

 
Rysunek 14: Schemat "wolnej" stacji tankowania CNG, źródło: www.afdc.energy.gov 

 
Rysunek 15: Schemat "szybkiej" stacji tankowania CNG, źródło: www.afdc.energy.gov 
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Wartość energetyczna 1 m³ CNG jest niższa niż 1 litra oleju napędowego, co oznacza, że 

teoretycznie średnie spalanie autobusu klasy MAXI, w cyklu miejskim kształtować się powinno 

na poziomie 60-70 Nm3/100km14. Przy standardowym zbiorniku paliwa o pojemności 300 Nm3 

zasięg autobusu może kształtować się na poziomie do 450 km. Cena 1 m3 CNG kształtuje się na 

poziomie ok. 2,60 zł netto,co oznacza, że koszt przejechania 100 km wynosi ok. 160 zł. 

Tankowanie CNG wymaga również utworzenia dodatkowej infrastruktury stacji zasilania CNG. 

Koszt takiej inwestycji wynosi ok. 1,5-2 mln zł. Jak pokazują, przykłady innych miast, dzięki 

współpracy dostawców gazu oraz przewoźników możliwe jest wybudowanie stacji tankowania 

gazu bezkosztowo, w zamian za zobowiązanie do zakupu określonego wolumenu paliwa15. W 

ramach technologii gazowych, alternatywą dla CNG mogą być również pojazdy zasilanie gazem 

w formie ciekłej – LNG.  Tankowanie LNG do zbiorników pojazdów odbywa się przez pompy, 

inaczej niż w przypadku stacji tankowania CNG, gdzie wykorzystuje się kompresory. Dzięki temu 

proces tankowania LNG jest szybszy niż CNG (porównywalny z czasem tankowania pojazdu z 

silnikiem diesla). Budowa pojedynczego obiektu napełniania gazu kosztuje około 1,5 mln 

złotych, natomiast cena autobusu zasilanego LNG to kwota wyższa o około 10-15% od swoich 

dieslowskich odpowiedników, po wprowadzeniu normy EURO 6. Za zastosowaniem technologii 

LNG przemawiają względy ekologiczne – jest to bowiem najczystsze z paliw kopalnych 

wykorzystywanych w transporcie - w czasie spalania powstaje jedynie para wodna oraz 

dwutlenek węgla. Cena 1 kg LNG wynosi ok. 3,65 zł netto. Przy spalaniu wynoszącym 25 kg 

LNG/100 km, koszt przejechania 100 km wynosi niewiele ponad 90 zł. Jest więc o ok. 1/3 niższy 

niż w przypadku autobusów zasilanych olejem napędowym. 

 
Trzeci wariant alternatywny 

Trzecim wariantem alternatywnym jest wybór taboru napędzanego paliwem wodorowym. 

Choć na dzień sporządzania analizy na polskich drogach (za wyjątkiem projektów badawczych 

bądź testowych) nie kursują regularne linie autobusów z napędem wodorowym, to istnieją na 

 

 

14http://www.truckauto.pl/wp-content/uploads/2014/06/8.pdf  
15https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/pgnig-zasili-gazem-mpk-kielce-efektem-kilkadziesiat-nowych-
autobusow-59975.html 

http://www.truckauto.pl/wp-content/uploads/2014/06/8.pdf
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rynku sprawdzone rozwiązania techniczne stosowane w krajach ościennych. Kilkadziesiąt 

pojazdów Van Hool A330 FC klasy MAXI,  kursuje po ulicach Kolonii i Hamburga. Zasięg tych 

pojazdów wynosi 350 km, a zużycie wodoru wynosi 8 kg/100 km. Za przeniesienie energii na 

koła odpowiada silnik elektryczny o mocy 210 kW.   

Łącznie na europejskich drogach kursuje już ponad 50 autobusów wodorowych tej marki16., 

w całej Europie zaś raptem 200 tego typu autobusów17. Plan wdrożenia do produkcji autobusów 

wodorowych ogłosili również polscy producenci – Ursus (model Ursus City Smile CS12H) oraz 

Solaris (model Solaris Urbino 12 Hydrogen). Oba w klasie MAXI, z zasięgiem teoretycznym 

wynoszącym 350 km. Pod względem funkcjonalnym autobusy wodorowe nie różnią się od 

swoich elektrycznych odpowiedników. Różnica sprowadza się jedynie do zasobnika energii – 

zamiast baterii, posiadają one zbiornik wodoru.  

 
Rysunek 16: Autobus wodorowy Solaris Urbino 12 Hydrogen, źródło: Solaris Bus&Coach 

Rynkowa cena wodoru (na niemieckich stacjach zasilania wodorem – w Polsce brak niestety 

danych porównawczych) wynosi 9,50 Euro, a więc ok 40-45 zł za kg. Autobus komunikacji 

 

 

16 http://infobus.pl/autobusy-wodorowe-w-praktyce-niemcy-film-_more_106351.html  
17https://poznan.tvp.pl/44431764/bardzo-ekologiczny-lecz-bardzo-drogi-solaris-zaprezentowal-
autobus-wodorowy 

http://infobus.pl/autobusy-wodorowe-w-praktyce-niemcy-film-_more_106351.html
https://poznan.tvp.pl/44431764/bardzo-ekologiczny-lecz-bardzo-drogi-solaris-zaprezentowal-autobus-wodorowy
https://poznan.tvp.pl/44431764/bardzo-ekologiczny-lecz-bardzo-drogi-solaris-zaprezentowal-autobus-wodorowy
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miejskiej zużywa ok. 8 kg wodoru na 100 km, a więc koszt przejechania 

100 km wynosiłby aktualnie aż 320 zł, a trzeba mieć na względzie jeszcze koszt budowy samej 

stacji zasilania, której koszt szacować należy na kwotę 4-6 mln zł. Choć technologia wodorowa 

pozbawiona jest wad związanych z zasilaniem autobusów energią elektryczna (niski zasięg, 

ograniczona żywotność baterii), a jedyną generowaną emisją jest para wodna, to jednak jest to 

technologia bardzo droga, a kluczem do jej rozwoju będzie obniżenie ceny pozyskiwania 

wodoru do poziomu który pod względem kosztów eksploatacji pozwoli konkurować 

z autobusami na paliwa konwencjonalne – olej napędowy i gaz. 

 
Elektryczne samochody osobowe 

Samochody osobowe napędzane energią elektryczną z baterii akumulatorowych dostępne są 

w wariancie hybrydowym (z dodatkowym silnikiem spalinowym), jednak w tym wariancie nie 

są one przez ustawę o elektromobilności traktowanej jako pojazdy zeroemisyjne, stąd wsparcie 

finansowe do zakupu udzielane jest wyłącznie dla pojazdów zasilanych wyłącznie silnikiem 

elektrycznym. Zużycie energii w samochodzie osobowym wynosi 15-20 kWh/100 km, co przy 

cenie energii elektrycznej wynoszącej (wraz z kosztami dystrybucji) 0,50 zł/kWh daje koszt 

przejechania 100 km wynoszący 7,50-10 zł, pod warunkiem jednak że ładowanie pojazdu 

odbywa się z sieci domowej. W przypadku gdy ładowanie odbywa się ze stacji publicznej cena 

energii rośnie nawet kilkukrotnie, nawet powyżej 3 zł/kWh18. Pojemność baterii pozwala na 

przejechanie bez dodatkowego ładowania 300-400 km, co jest w zupełności wystarczające dla 

codziennych dojazdów do pracy, czy załatwienia innych spraw życia codziennego. Samochody 

elektryczne są przystosowane do ładowania ze zwykłego gniazdka elektrycznego, aczkolwiek 

czas ładowania sięga wtedy nawet kilkunastu godzin, a więc jest rozwiązaniem mało 

praktycznym. Skutkiem czego właściciele pojazdów szukać będą możliwości skorzystania z 

publicznej infrastruktury ładowania pojazdów, bądź zakupu prywatnych ładowarek przez 

właścicieli pojazdów. 

 

 

18 https://elektrowoz.pl/ladowarki/cennik-ionity-ogloszony-35-zl-kwh-drozej-niz-jazda-na-benzynie-
polscy-operatorzy-zaczna-rownac-w-gore/ 
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Samochody osobowe napędzane wodorem 

Alternatywą dla samochodu elektrycznego może stać się wybór pojazdu napędzanego 

wodorem. Za napęd samochodów wodorowych odpowiadają silniki elektryczne, jednak energia 

niezbędna do ich zasilenia nie jest czerpana z baterii, ale wodoru. Tankowanie wodoru trwa 

tylko kilka minut, a zasięg porównywalny jest z samochodami spalinowymi i wynosi ok. 500-600 

km. Samochody wodorowe pozbawione są zatem najważniejszych wad pojazdów 

elektrycznych. Zarazem jednak obecnie na rynku dostępny jest tylko jeden model samochodu 

wodorowego, a budowy pierwszych stacji tankowania wodorem są dopiero na etapie 

planowania. Zużycie wodoru w samochodzie osobowym wynosi 0,9 kg/100 km. Rynkowa cena 

wodoru (na niemieckich stacjach zasilania wodorem – w Polsce brak niestety danych 

porównawczych) wynosi 9,50 Euro, a więc ok 40-45 zł za kg, co przekłada się na koszt 

przejechania 100 km wynoszący 39 zł.  

Urząd Miasta posiada 4 pojazdy samochodowe.  

Tabela 8: Zestawienie wykorzystywanych pojazdów 

Marka 
Skoda 

Superb 
Opel 

Vectra 
Ford Transit 

Conect 
Peugeot 
Partner 

Rok produkcji 2016 r. 2007 r. 2014 2005 

Rodzaj paliwa Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy 

Roczny przebieg 34 047 km 18 854 km 50 732 km 10 393 km 

Roczne zużycie paliwa 2 919,89 l 1 365,58 l 3 402 l 815 l 

Biorąc pod uwagę ograniczoną ofertę pojazdów elektrycznych (dostępnych jest zaledwie kilka 

modeli minibusów i samochodów dostawczych do 3,5t, jednak ich koszt jest prawie dwukrotnie 

wyższy wersjach spalinowych, a funkcjonalność ogranicza dodatkowo niski zasięg) oraz ich 

cenę, przy obecnym stanie wiedzy technicznej i ekonomicznej, rekomendować można wymianę 

jedynie samochodów osobowych. Porównanie kosztów paliwa użytkowanych samochodów 

osobowych oraz potencjalnych samochodów elektrycznych obrazuje tabela. 

Tabela 9 Porównanie kosztu paliwa 

Marka Skoda 
Superb 

Samochód 
elektryczny 

Opel 
Vectra 

Samochód 
elektryczny 

Roczny przebieg  34 047 km 34 047 km 18 854 km 18 854 km 

Roczne zużycie paliwa/energii 2 919,89 l 6 809 kWh 1 365,58 l 3 770 kWh 

Roczny koszt paliwa/energii 12 500 zł 3 500 zł 5 800 zł 1 900 zł 
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Porównując koszty paliwa, zakup samochodu elektrycznego jest ekonomicznie uzasadniony, 

jednak z uwagi na ograniczoną infrastrukturę ładowania, realne będzie wykorzystywanych 

pojazdów wyłącznie na lokalnych trasach nieprzekraczających 200 km dziennie, co pozwoli na 

jej pokonanie bez konieczności doładowywania w czasie podróży. 

Wymogiem prawnym który pociąga za sobą zastosowanie pojazdów elektrycznych oraz 

z napędem alternatywnym LNG, jest ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1124, ze zm.), która zobowiązuje jednostki 

samorządu terytorialnego (z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie 

przekracza 50 000), do świadczenia usług lub zlecenia świadczenia usługi komunikacji miejskiej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2475.) podmiotowi, którego udział autobusów zeroemisyjnych we flocie 

użytkowanych pojazdów na obszarze tej jednostki samorządu terytorialnego wynosi co 

najmniej 30%19 . 

W przypadku miasta Jasła z uwagi na liczbę mieszkańców nieprzekraczającą 50 000 

mieszkańców takiego obowiązku nie ma, co jednak nie wyklucza wprowadzenia  

do eksploatacji pojazdów elektrycznych lub niskoemisyjnych na zasadzie dobrowolności. Ze 

względu na priorytetową konieczność wymiany taboru autobusowego, na potrzeby niniejszego 

opracowania przyjęto, że w miarę możliwości budżetowych oraz wsparcia ze źródeł 

zewnętrznych prowadzone będą inwestycje w zakup autobusów  zero i niskoemisyjnych. 

W przypadku miasta Jasła (przy założeniu utrzymania obecnej liczebności floty) powyższe 

wytyczne ustawowe, 30% udziału pojazdów zero i niskoemisyjnych we flocie pojazdów 

obsługującej komunikację miejską, przekładały by się na następujące ilości pojazdów: 

Tabela 10: Planowany udział pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych we flocie autobusowej 

Termin 
Udział pojazdów zero 
i niskoemisyjnych we 
flocie (co najmniej) 

Łączny stan taboru 
W tym liczba pojazdów 
zero i niskoemisyjnych 

1 stycznia 2021 0% 33 0 

1 stycznia 2025 10% 33 4 

1 stycznia 2030 20% 33 7 

1 stycznia 2035 30% 33 10 

 

 

19 Art. 35 Ustawy o elektromobilności z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 317 ze zm.) 
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Zakup pojazdów elektrycznych wiązać się będzie również z koniecznością zapewnienia im 

infrastruktury ładowania – jednego gniazda na pojazd. Kalkulację kosztów inwestycyjnych 

przedstawiono w tabeli poniżej.  

Koszt jednego autobusu przyjęto na poziomie 2 000 000 zł, a koszt gniazda ładowania tzw. 

wolnego ładowania na poziomie 25 000 zł za jedną stację.  

Tabela 11: Symulacja kosztów modernizacji floty autobusów w perspektywie do 2035 r. 

Termin 
Łączna liczba 
autobusów 

elektrycznych 

liczba 
zakupionych 

pojazdów  

Koszt zakupu 
pojazdów 

Koszt zakupu 
stacji ładowania 

1 stycznia 2021 0 0 0,00 zł 0,00 zł 

1 stycznia 2025 4 4 8 000 000,00 zł 100 000,00 zł 

1 stycznia 2030 7 3 6 000 000,00 zł 75 000,00 zł 

1 stycznia 2035 10 3 6 000 000,00 zł 75 000,00 zł 

RAZEM 20 000 000,00 zł 250 000,00 zł 

Łączny szacowany koszt wprowadzenia 10 autobusów elektrycznych do floty obsługującą 

komunikację miejską, wynosi 20 250 000,00 zł. Przy obecnym poziome cen rynkowych, za 

kwotę tą można by zakupić dwukrotnie więcej nowych autobusów z silnikiem spalinowym, stąd 

realizacja wskazanego w tabeli zamierzenia inwestycyjnego uwarunkowana jest pozyskaniem 

dotacji w wysokości przynajmniej rekompensującej różnicę cen.  

 Porównanie technologii ładowania pojazdów wraz z określeniem lokalizacji 

punktów ładowania 

Plan rozwoju infrastruktury pojazdów elektrycznych musi uwzględniać wszystkich 

użytkowników, tak aby sprostać przyszłym potrzebom w zakresie ładowania pojazdów 

elektrycznych w różnym trybie eksploatacji pojazdów elektrycznych, które zasadniczo odbywa 

się w dwóch formach: 

1. w domu/pracy – kiedy to ładowanie pojazdu następuje poprzez prywatną ładowarkę 

właściciela pojazdu; 

2. w miejscu publicznym – kiedy to ładowanie pojazdu następuje w stacjach publicznego 

dostępu. 

Jeśli kierowcy posiadają takie możliwości techniczne, większość ładowań pojazdów 

elektrycznych odbywa się w miejscu ich zamieszkania. Dla tych, którzy nie posiadają możliwości 

ładowania domowego, możliwość ładowania pojazdu w pracy jest opcją pierwszego wyboru. 
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Wygoda i niskie koszty ładowania w domu lub w pracy to zaleta pojazdów elektrycznych, 

a osoby posiadające garaż lub wyznaczone miejsce parkingowe zazwyczaj mają możliwość 

zainstalowania tam gniazdka elektrycznego lub ładowarki. Jednak zwłaszcza w przypadku 

dłuższych podróży zachodzi konieczność doładowania samochodu poza miejscem 

zamieszkania/pracy. 

Z uwagi na czas niezbędny na ładowanie baterii wynoszący zazwyczaj przynajmniej kilkadziesiąt 

minut, praktykowane jest ładowanie samochodów przy okazji załatwiania spraw w urzędzie, czy 

zakupów – stąd w tych punktach powinno lokować się stacje ogólnodostępne z możliwością 

pobierania opłaty za załadowaną energię i czas postoju. Warto też zaznaczyć, że dla osób 

mieszkających w budynkach wielorodzinnych, bez własnego miejsca garażowego wykorzystanie 

ładowarek dostępnych w miejscach publicznych może być jedyną dostępną opcją ładowania.  

Czas ładowania pojazdów elektrycznych uzależniony jest od mocy stacji. Wolne stacje 

ładowania posiadają moc do 7,2 kW, stacje tzw. normalnego ładowania, w przedziale od 7,2 – 

22 kW, a stacje o mocy ładowania pow. 22 kW określane są mianem stacji szybkiego ładowania. 

Stacje o największej mocy 100-150 kW lokowane są w miejscach obsługi podróżnych przy 

autostradach i drogach szybkiego ruchu, aby umożliwić załadowanie pojazdu w czasie 

kilkunastu minut. Strukturę mieszanej infrastruktury ładowania obrazuje schemat 

zamieszczony poniżej. 

 

Rysunek 17: Mix infrastruktury ładowania 
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W tabeli poniżej wskazano lokalizacje parkingów publicznych na terenie miasta wraz ze 

wskazaniem parkingów na których uzasadnione byłoby zlokalizowanie stacji ładowania 

pojazdów elektrycznych.  

Tabela 12: Wykaz publicznych parkingów na terenie miasta (źródło: dane Urzędu Miasta) 

Rozlokowanie stacji nie ma charakteru wiążącego, wraz z rozwojem elektromobilności lista 

powinna być aktualizowana o oczekiwania mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury 

ładowania pojazdów elektrycznych. 

Stacje powinny dysponować mocą w przedziale 7,2 - 22 kW, co w czasie jednogodzinnego  

ładowania samochodu pozwoli dostarczyć do pojazdu energię umożliwiającą przejechanie 

100 km. Dla każdej stacji wydzielić należy oznaczone miejsce parkingowe dostępne wyłącznie 

dla pojazdów elektrycznych. Stacje ładowania powinny umożliwiać dokonywanie opłaty za 

pobraną energię kartą płatniczą lub poprzez aplikację na telefonie komórkowym. Interesującym 

rozwiązaniem może być wprowadzenie niższych opłat za ładowanie dla mieszkańców 

rozliczających podatki na terenie gminy. 

 

Lp. Lokalizacja miejsca parkingowego 
Sposób 

parkowania 
Liczba miejsc 
parkingowych 

Liczba miejsc ze 
stacją ładowania 

pojazdów 
elektrycznych 

1. Ul. Mickiewicza Równoległy 8 0 
2. Ul. Kołłątaja Równoległy 4 0 
3. Ul. Kołłątaja Prostopadły 20 1 
4. Ul. Słowackiego Prostopadły 46 1 
5. Ul. 3-go Maja Równoległy 5 0 
6. Ul. 3-go Maja Równoległy 6 0 
7. Ul. 3-go Maja Prostopadły 10 0 
8. Ul. 3-go Maja  Równoległy 8 0 
9. Ul. Staszica Prostopadły 32 1 

10. Ul. Staszica Prostopadły 32 1 
11. Ul. Armii Krajowej Prostopadły 25 1 
12. Ul. Kościuszki Równoległy 7 0 
14. Ul. Kościuszki Równoległy 5 0 
15. Ul. Sokoła Prostopadły 13 1 
16. Pl. Żwirki i Wigury Prostopadły 17 1 
17. Ul. Koralewskiego Prostopadły 25 1 
18. Ul. Stroma/Kazimierza Wielkiego Prostopadły 12 1 
19. Ul. Rynek Prostopadły 9 0 
20. Ul. Rynek  Prostopadły 21 1 

RAZEM 305 10 
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6.3.1. Nowoczesna infrastruktura – porównanie i wybór rozwiązań 

Nowoczesna i inteligentna infrastruktura (określana często jako infrastruktura  

SMART CITY) oznacza rozwiązania, które dzięki wykorzystaniu technologii informatycznych 

posiadają wyższą funkcjonalność niż rozwiązania konwencjonalne.  

W infrastrukturze publicznej rozwiązania te obejmują: 

1. System informacji pasażerskiej; 

2. Autonomiczne wiaty przystankowe; 

3. Obiekty małej infrastruktury zintegrowane z instalacjami PV; 

4. Bezpieczne boksy rowerowe 

 

1. System informacji pasażerskiej, tworzą elektroniczne tablice  

(informujące pasażerów komunikacji miejskiej o czasie odjazdu 

autobusów) oraz aplikacja mobilna (informująca o występujących 

utrudnieniach  zatorów drogowych, wypadków losowych itp.). 

 
Rysunek 18: Tablica informacyjna w systemie informacji pasażerskiej, źródło: 

https://cowkrakowie.pl/2020/02/innowacyjny‐system‐informacji‐pasazerskiej‐jest‐
dostepny‐na‐tych‐przystankach/ 
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2. Autonomiczne bądź tzw. inteligentne wiaty przystankowe, w których 

zasilanie wiaty odbywa się poprzez moduły fotowoltaiczne 

zlokalizowane na dachu wiaty. Wiatę wyposażyć można 

w następujące funkcjonalności: 

• punkt dostępowy do otwartej sieci WiFi, 

• monitoring wizyjny, 

• iluminację i oświetlenie wiaty, jak i terenu przyległego, 

• czujnik ruchu służący do sterowania oświetleniem, 

• zegar cyfrowy, 

• termometr oraz czujnik jakości powietrza, 

• punkty ładowania USB i telefonów komórkowych. 

 
Rysunek 19: Wizualizacja wiaty przestankowej 

 

  

3. Mała architektura miejska - ławki i stoliki z systemem 

fotowoltaicznym wyposażone w gniazda szybkiego ładowania USB.  

 
Rysunek 20: Zestaw małej architektury zasilanej instalacją fotowoltaiczną 
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4. Bezpieczne boksy rowerowe - Cena nowego roweru elektrycznego 

dobrej jakości to kilkanaście tysięcy złotych. System bezpiecznego 

przechowywania rowerów jest rozwiązaniem koniecznym, aby 

uchronić ich właścicieli przed kradzieżą. Systemy boksów 

rowerowych umożliwiają zamknięcie (na kłódkę, lub systemem 

kluczykowym) roweru w indywidualnym stanowisku postojowym. 

Rozmieszczenie boksów przy głównych przystankach 

komunikacyjnych gminy stworzyłoby system „bike&ride” 

umożliwiający przesiadkę z roweru na autobus. 

 

Rysunek 21: Centrum przesiadkowe bike&ride w Siemianowicach Śląskich 
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 Zestawienie działań wdrażania Strategii 

Dobór właściwych działań sprzyjających rozwojowi elektromobilności, to kluczowy element 

Strategii. Zestawienie jest rozwinięciem harmonogramu przedstawionego we wcześniejszym 

rozdziale. 

Działania przedstawione są według spójnego wzorca (fiszki) która określa: 

• numer zadania, 

• nazwę zadania, 

• opis zadania – krótki opis zadania, 

• okres realizacji – perspektywa czasowa realizacji zadania, 

• szacunkowy koszt działania – koszt realizacji działania, 

• efekt ekologiczny – redukcja emisji – efekt realizacji zadania w postaci zmniejszenia 

ilości CO2 emitowanego do atmosfery, 

• źródła finansowania. 
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ZADANIE I  

System informacji pasażerskiej i aplikacja mobilnego mieszkańca 

    

 
OKRES REALIZACJI 

2021-2025 

 
SZACUNKOWY 

KOSZT INWESTYCJI 

30 000 zł 

 
SZACUNKOWY EFEKT 

EKOLOGICZNY 

n/d 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego 

   
 

OPIS ZADANIA 

Przedmiotem zadania jest objęcie większości przystanków miejskich systemem 

dynamicznej informacji pasażerskiej, informującej o odjazdach uzupełnionych 

aplikacją mobilną informującą o aktualnej sytuacji w komunikacji (np. opóźnieniach, 

zmianach rozkładów jazdy),  płatność za bilet autobusowy, opłatę w strefie płatnego 

parkowania, czy wypożyczenie roweru.  

Elektroniczne tablice informacyjne wyposażone mogą być również w system informacji 

głosowej podnoszący dostępność usług komunikacyjnych dla osób niewidomych oraz 

słabosłyszących, bądź w przypadku wyświetlaczy ciekłokrystalicznych – możliwość 

emitowania reklam oraz ogłoszeń. 

Na terenie miasta znajduje się: 

• 37 przystanków przy drogach krajowych (30 wyposażonych w wiaty), 

• 8 przystanków przy drogach wojewódzkich (5 wyposażonych w wiaty), 

• 36 przystanków przy drogach powiatowych (25 wyposażonych w wiaty), 

• 67 przystanków przy drogach miejskich (30 wyposażonych w wiaty), 

• Razem: 148 przystanków z czego 98 wyposażonych w wiaty. 

Założony budżet zadania przewiduje instalację systemu na 20 przystankach. 
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ZADANIE II  

Modernizacja przystanków 

    

OKRES REALIZACJI 

2021-2030 

SZACUNKOWY 
KOSZT INWESTYCJI 

1 000 000 zł 

SZACUNKOWY EFEKT 
EKOLOGICZNY 

28 MgCO2 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego 

    

OPIS ZADANIA 

Zadanie przewiduje montaż autonomicznych wiat przystankowych  w których zasilanie 

odbywać się będzie poprzez moduły fotowoltaiczne zlokalizowane  

na ich dachach lub ścianach bocznych.  

Wiaty wyposażyć można w następujące funkcjonalności: 

• monitoring wizyjny, 

• iluminacje i oświetlenie wiaty jak i terenu przyległego, 

• czujnik ruchu służący do sterowania oświetleniem, 

• zegar cyfrowy, termometr oraz czujnik jakości powietrza, 

• punkty ładowania USB i telefonów komórkowych, 

Na terenie miasta znajduje się: 

• 37 przystanków przy drogach krajowych (30 wyposażonych w wiaty), 

• 8 przystanków przy drogach wojewódzkich (5 wyposażonych w wiaty), 

• 36 przystanków przy drogach powiatowych (25 wyposażonych w wiaty), 

• 67 przystanków przy drogach miejskich (30 wyposażonych w wiaty), 

• Razem: 148 przystanków z czego 98 wyposażonych w wiaty. 

Założony budżet zadania przewiduje wymianę wiat na 20 przystankach 
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ZADANIE III  

Zakup zero/nisko emisyjnych autobusów elektrycznych 

    

OKRES REALIZACJI 

2021-2025 

SZACUNKOWY 
KOSZT INWESTYCJI 

20 250 000 zł 

SZACUNKOWY EFEKT 
EKOLOGICZNY 

508 MgCO2 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego 

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

    

OPIS ZADANIA 

Zadanie przewiduje wykorzystanie w komunikacji miejskiej autobusów zasilanych CNG, 

LNG, lub autobusów z napędem elektrycznym (zgodnie z art. 36 ustawy 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wykorzystanie autobusów 

zeroemisyjnych w komunikacji zbiorowej nie jest dla gminy obligatoryjne). Wraz 

z rozwojem technologicznym i spadkiem cen zadanie może zostać rozszerzone o zakup 

dodatkowych pojazdów bądź również autobusów zasilanych wodorem, które także 

mają charakter bezemisyjny.  

Nowy tabor autobusowy zapewni dostęp do komunikacji zbiorowej osobom  

z niepełnosprawnościami i osobom z ograniczoną możliwością poruszania się 

poprzez zainstalowanie rampy uchylnej dla wózków inwalidzkich, odpowiednią 

szerokość drzwi, komfortowe siedzenia, pasy bezpieczeństwa dla wózków 

inwalidzkich oraz system automatycznej informacji głosowej o trasie (ułatwienie dla 

osób niewidomych). 
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ZADANIE IV  

Rozbudowa systemu dróg rowerowych 

    

OKRES REALIZACJI 

2021-2035 

SZACUNKOWY 
KOSZT INWESTYCJI 

15 000 000 zł 

SZACUNKOWY EFEKT 
EKOLOGICZNY 

26 MgCO2 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego 

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

    

OPIS ZADANIA 

Częścią szerszego spojrzenia na ekosystem elektromobilności jest upowszechnianie 

alternatywnych form transportu. Z uwagi jednak na komfort przemieszczania się 

i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa  konieczne jest rozwijanie infrastruktury, 

która zapewni powyższe   wszystkim uczestnikom ruchu – zwłaszcza pieszym 

i rowerzystom. Najskuteczniejszym narzędziem jest rozwój wyodrębnionych szlaków 

komunikacyjnych przeznaczonych wyłączne dla pojazdów dwukołowych (ścieżki 

i drogi rowerowe), które powinny objąć wszystkie główne ciągi komunikacyjne (drogi 

powiatowe i wojewódzkie). 

Założony budżet zadania obejmuje budowę 10 km dróg rowerowych. 
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ZADANIE V  

Bezpieczne boksy rowerowe 

    

OKRES REALIZACJI 

2025-2030 

SZACUNKOWY 
KOSZT INWESTYCJI 

1 500 000 zł 

SZACUNKOWY EFEKT 
EKOLOGICZNY 

n/d 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego 

    

OPIS ZADANIA 

Zadanie przewiduje montaż zamykanych boksów rowerowych przy przystankach 

przesiadkowych (jako tzw. centra bike&ride) oraz budynkach publicznych – szkołach 

oraz urzędzie gminy. Boksy wyposażone mogą zostać również w gniazda do 

ładowania baterii w rowerach elektrycznych. Informacja o zajętości boksów dostępna 

powinna być zdalnie poprzez aplikację systemu informacji pasażerskiej. 

Założony budżet zadania obejmuje budowę 10 stanowiskowych boksów rowerowych 

w 10 lokalizacjach miejskich (miejsca przesiadkowe, szkoły, budynki administracji 

samorządowej) 
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ZADANIE VI  

Publiczna wypożyczalnia rowerów miejskich i zeroemisyjnych jednośladów 

    

OKRES REALIZACJI 

2025-2035 

SZACUNKOWY 
KOSZT INWESTYCJI 

300 000 zł 

SZACUNKOWY EFEKT 
EKOLOGICZNY 

35 MgCO2 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego 

    

OPIS ZADANIA 

Realizacja zadania ma charakter komplementarny w odniesieniu do rozbudowy 

infrastruktury ścieżek i dróg rowerowych i przyczyni się do zwiększenia ilości podróży 

odbywanych rowerem Rozwój wykorzystania rowerów oprócz poprawy jakości 

powietrza oraz przyczyni się do zmniejszenia ruchu samochodowego. W ramach 

zadania rozważyć należy budowę samoobsługowych stacji wypożyczania rowerów 

(W tym również rowerów elektrycznych oraz typu cargo), system wypożyczania 

hulajnóg elektrycznych lub skuterów elektrycznych. Średni koszt jednorazowego 

wypożyczenia roweru dla budżetu miejskiego wynosi 3 zł20. Dodatkowym kosztem 

jest uruchomienie samych stacji wypożyczania (ok. 30 000 zł za stację plus 

dodatkowo koszty stacji samodzielnych napraw, ubezpieczeń, systemu do obsługi 

wypożyczeni, lokalizatora/sprzętu komputerowego). Na bazie doświadczeń miast o 

podobnej wielkości, kompleksowy system roweru miejskiego obejmować powinien 

co najmniej 10 stacji wypożyczania rowerów, które mogą generować ok. 25 000 

wypożyczeń rocznie. 

 

 

20https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/ile-gminy-doplacaja-do-miejskich-rowerow-
wypozyczenie-najtansze-we-wroclawiu,95805.html 
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ZADANIE VII  

Zeroemisyjne pojazdy w Urzędzie Miasta 

    

OKRES REALIZACJI 

2025-2030 

SZACUNKOWY 
KOSZT INWESTYCJI 

300 000 zł 

SZACUNKOWY EFEKT 
EKOLOGICZNY 

6 MgCO2 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego 

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

    

OPIS ZADANIA 

Miasto Jasło nie jest objęte obowiązkiem wykazania w użytkowanej flocie pojazdów, 

samochodów elektrycznych lub niskoemisyjnych, jednak ich zakup stanowić może 

element budujący wizerunek gminy czystej i ekologicznej. Dodatkowo, pozytywne 

doświadczenia z eksploatacji pojazdów zero i niskoemisyjnych stanowić mogą impuls 

dla mieszkańców do zakupu własnych pojazdów.  

Założony budżet zadania pozwala na zakup 2 samochodów elektrycznych dla Urzędu 

Miasta i jednostek mu podległych wraz z niezbędną infrastrukturą – stacjami 

ładowania 
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ZADANIE VIII  

Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych 

    

OKRES REALIZACJI 

2021-2030 

SZACUNKOWY 
KOSZT INWESTYCJI 

300 000 zł 

SZACUNKOWY EFEKT 
EKOLOGICZNY 

n/d 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego 

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

    

OPIS ZADANIA 

Podstawowym warunkiem rozwoju elektromobilności jest rozwinięty system 

ładowania pojazdów elektrycznych. Wraz z uruchomieniem systemu ładowania 

rozważyć można preferencje w zakresie opłaty za ładowanie pojazdów dla 

mieszkańców - rozliczających podatki dochodowe na rzecz gminy. 

Zadanie rekomenduje się do realizacji w formie partnerstwa z podmiotem 

zewnętrznym, w ramach której gmina udostępniała by nieodpłatnie miejsce pod 

budowę stacji ładowania, natomiast sam koszt jej postawienia i obsługi ponosiłby 

wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny. Samodzielna realizacja zadania przez gminę 

jest wskazana pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego. 

Założony koszt zadania umożliwia budowę 10 stacji ładowania pojazdów 

elektrycznych. 
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ZADANIE IX 

Modernizacja oświetlenia 

    

OKRES REALIZACJI 

2021-2030 

SZACUNKOWY 
KOSZT INWESTYCJI 

3 700 000 zł 

SZACUNKOWY EFEKT 
EKOLOGICZNY 

233 MgCO2 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego 

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej  

    

OPIS ZADANIA 

W ramach zadania przewiduje się modernizację opraw oświetlenia ulicznego 

(wymiana źródeł sodowych na źródła typu LED), doświetlenie przejść dla pieszych oraz 

skrzyżowań, również poprzez montaż autonomicznych opraw oświetleniowych, 

zasilanych energią wiatru oraz słońca w miejscach, w których brak jest ciągów 

oświetlenia ulicznego.  

Zadanie więc ma z jednej strony charakter optymalizacji energetycznej, z drugiej 

poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg.  

Na terenie Miasta Jasła obecnie jest 3741 lamp ulicznych, w tym: 

• 1495 lamp zostało wymienionych w 2014 r. na sodowe energooszczędne 

w ramach programu NFOŚiGW „SOWA 1”; 

• 200 lamp zostało wymienionych na LED w 2018-2019; 

• w ramach programu NFOŚiGW „SOWA 2”, planowanych jest do wymiany 1718 

opraw.    

Oznacza to, że prawie całość obecnej infrastruktury miejskiej będzie miała charakter 

energooszczędny, zatem dalsze działania powinny koncentrować się na poprawianiu 

standardu oświetleniowego poprzez zastosowanie opraw hybrydowych (zasilanych 

energią wiatru i słońca). 
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Zakładany koszt wymiany utworzenia autonomicznego punktu oświetleniowego 

wynosi 10 000 zł, co przy założonym budżecie zadania pozwoli na modernizację lub 

budowę 370 punktów oświetleniowych, a więc 10% wszystkich opraw miejskich.  

 

ZADANIE X  

Odnawialne źródła energii 

    

OKRES REALIZACJI 

2021-2030 

SZACUNKOWY 
KOSZT INWESTYCJI 

890 000 zł 

SZACUNKOWY EFEKT 
EKOLOGICZNY 

171 MgCO2 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 
Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

    

OPIS ZADANIA 

Rozwój infrastruktury związanej z elektromobilnością (stacje ładowania, system 

informacji pasażerskiej, zakup samochodów z napędem elektrycznym) skutkować 

będzie zwiększeniem zużycia energii elektrycznej, co jest przedmiotem szczególnie 

istotnym z perspektywy rosnących cen energii elektrycznej. Koszt energii jest 

kluczowym elementem analizy opłacalności zakupu pojazdów elektrycznych, zatem 

możliwość jej pozyskiwania we własnym zakresie przyczynia się do poprawy 

rentowności inwestycji w zakup samochodów elektrycznych. Przed przystąpieniem do 

fazy inwestycyjnej rekomendowane jest przeprowadzenie audytu efektywności 

energetycznej budynków w zakresie szczegółowego doboru mocy instalacji dla 

poszczególnych obiektów przy których zlokalizowane będą stacje ładowania 

samochodów elektrycznych. 
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ZADANIE XI  

Działania edukacyjne 

    

OKRES REALIZACJI 

2021-2035 

SZACUNKOWY 
KOSZT INWESTYCJI 

100 000 zł 

SZACUNKOWY EFEKT 
EKOLOGICZNY 

n/d 

POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  

w Rzeszowie 

    

OPIS ZADANIA 

W celu promocji elektromobilności i podniesienia świadomości oraz poziomu wiedzy 

wśród społeczności miasta jednym z elementów wdrażania strategii będą planowane 

akcje informacyjno-promocyjne. Ponadto, aby dotrzeć do jak najszerszego grona 

odbiorców, planowane jest przygotowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych 

w niespecjalistycznym języku i przystępnej formie. Będzie on dotyczył planowanych 

działań z zakresu wprowadzenia elektromobilności oraz rozwoju koncepcji Smart 

City. Zostaną użyte różne formy rozpowszechniania informacji np. poprzez plakaty, 

kampanie internetowe, gadżety tematyczne, ulotki. 
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  Harmonogram niezbędnych inwestycji w celu wdrożenia Strategii elektromobilności. 

Tabela 13: Harmonogram zadań na lata 2020‐2035 

L.p. Zadanie / Okres realizacji ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 ‘31 ‘32 ‘33 ‘34 ‘35 

I 
System informacji pasażerskiej i aplikacja mobilnego 
mieszkańca 

                                

II Modernizacja przystanków                                 

III Zakup zero/nisko emisyjnych autobusów elektrycznych                                 

IV Rozbudowa systemu dróg rowerowych                                 

V Bezpieczne boksy rowerowe                                 

VI 
Publiczna wypożyczalnia rowerów miejskich i zeroemisyjnych 
jednośladów 

                                

VII Zeroemisyjne pojazdy w Urzędzie Miasta                                 

VIII Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych                                 

IX Modernizacja oświetlenia                                 

X Odnawialne źródła energii                 

XI Działania edukacyjne                 

 

Tabela wskazuje orientacyjny czas realizacji zadania. Faktyczny kształt realizowanych zadań uzależniony będzie od dostępności  

i możliwości pozyskania środków zewnętrznych (w szczególności w formie dotacyjnej) na ich realizację. 
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 Struktura i schemat organizacyjny wdrażania Strategii 

Wiodącą rolę w monitorowaniu i wdrażaniu Strategii pełnić będzie Urząd Miasta w Jaśle  Ze 

względu na zróżnicowanie tematyczne zadań przewidzianych w Strategii, konieczne będzie 

podzielenie kompetencji w formie zespołu roboczego. Monitorowanie Strategii odbywać się 

powinno co pięć lat, w oparciu o postęp rzeczowy przewidzianych zadań.  

Za bieżące wdrażanie Strategii odpowiedzialni będą pracownicy Urzędu zgodnie  

z poniższym podziałem zadań: 

 

ENERGETYK MIEJSKI 

• monitoring realizacji strategii,  

• koordynacja działań podejmowanych w ramach strategii, 

• sprawozdawczość. 

 

 

 WYDZIAŁ FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH 

• monitorowanie dostępnych funduszy zewnętrznych na finansowanie 

zaplanowanych inwestycji,  

• wnioskowanie o przyznanie dofinansowania na planowane działania. 

 

 

 WYDZIAŁ INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA 

• realizacja i nadzór nad zadaniami wpisującymi się w cele określone 

w Strategii, 

• monitorowanie jakości powietrza. 

 

 Analiza SWOT 

Poniżej przedstawiono analizę SWOT dla planowanego zakresu zadań i celów określonych 

w strategii. Nazwa SWOT pochodzi z języka angielskiego i oznacza: 

• S – Strengths (silne strony): wszystko, co stanowi silne strony gminy  

i planowanych rozwiązań, 

• W – Weaknesses (słabości): wszystko, co stanowi utrudnia realizację założonych 

planów, 
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• O – Opportunities (możliwości): wszystko, co może zwiększyć szanse powodzenia 

założonych planów, 

• T – Threats (zagrożenia): wszystko, co zmniejsza szanse powodzenia założonych planów. 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Położenie na ważnych szlakach 
komunikacyjnych; 

• Własna komunikacja zbiorowa; 
• Dostępne rezerwy mocy na rozwój stacji 

ładowania pojazdów elektrycznych; 
• Rozwijająca się strefa przemysłowa. 

 
• Brak obwodnicy pozwalającej 

wyprowadzić ruch tranzytowy poza 
miasto; 

• Brak środków własnych na realizację 
zadań inwestycyjnych – wdrożenie 
Strategii, zwłaszcza w obszarze 
modernizacji floty autobusów, zależne 
jest od finansowania zewnętrznego; 

• Niewykorzystany potencjał połączeń 
kolejowych (czynnik niezależny od 
miasta, które nie ma wpływu na rozkłady 
jazdy pociągów). 
  

  

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Polityka krajowa i europejska 
ukierunkowana na rozwój 
elektromobilności i poprawę jakości 
powietrza 

• Wzrost dostępnych rozwiązań 
technologicznych  
(taniejąca technologia 
elektromobilności) 

• Krajowy program budowy 100 
obwodnic  

 
• Rosnące ceny energii elektrycznej 
• Wysoki koszt zakupu pojazdów 

elektrycznych 
• Zmniejszenie budżetu dofinansowań 

unijnych w perspektywie budżetowej  
2021-2027 

• Recesja gospodarcza związana z 
epidemią COVID-19 

• Depopulacja – emigracja zwłaszcza 
młodych mieszkańców miasta  
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 Udział mieszkańców w konsultacjach społecznych 

 

[PO KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH STRATEGII W TYM MIEJSCU ZOSTANIE OPISANY ICH 

PRZEBIEG ORAZ ZŁOŻONE WNIOSKI] 

 

 Planowane działania informacyjno-promocyjne 

W ramach projektu opracowania Strategii elektromobilności rekomenduje się realizację 

następujących działań informacyjnych: 

1. Uruchomienie działu informacyjnego (dostępnego przez zakładkę „elektromobilność” 

na stronie internetowej Urzędu Miasta) na którym zamieszczone zostaną następujące 

informacje: 

• ogólne informacje o zagadnieniu elektromobilności i pojazdach elektrycznych;  

• przebiegu opracowania Strategii oraz informacje o ewentualnych aktualizacjach; 

• mapa stacji ładowania pojazdów elektrycznych; 

• informacje o możliwych systemach wsparcia (bonifikatach) dla posiadaczy 

pojazdów elektrycznych; 

• informacje o korzyściach środowiskowych płynących z wykorzystania pojazdów 

elektrycznych; 

2. Opracowanie i rozpowszechnianie ulotek oraz informatorów na temat zagadnienia 

elektromobilności; 

3. Przygotowanie konkursów dla uczniów szkół związanych z promowaniem 

elektromobilności; 

4. Organizacja warsztatów i spotkań celem zwiększenia u mieszkańców gminy wiedzy 

z zakresu elektromobilności. 

Zakres powyższych działań uzależniony będzie od posiadanych środków finansowych na ten cel 

oraz realizowanych inwestycji. 

Działania planuje się realizować z budżetu gminy i ze środków zewnętrznych na bazie: 

1. wsparcia z Funduszu Transportu Niskoemisyjnego na działania edukacyjne; 

2. wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie w ramach programu „edukacja ekologiczna”; 
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3. wsparcia ze źródeł Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 Źródła finansowania 

Jednym z czynników ograniczających rozwój elektromobilności jest koszt zakupu pojazdu 

elektrycznego – najczęściej wraz ze stacją ładowania umożliwiającą jego zasilenie, koszt ten jest 

nawet 30% wyższy niż dla zakupu samochodu spalinowego. Aby zrekompensować tę różnicę z 

dniem 29 lipca 2018 r. powołany do życia został Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Jest to 

fundusz celowy dedykowany wsparciu wydatków na infrastrukturę paliw alternatywnych oraz 

zakup samochodów zasilanych paliwami alternatywnymi (energia elektryczna, wodór, gaz – 

CNG i LNG).  

Zasady funkcjonowania funduszu kształtują trzy rozporządzenia: 

1. 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); 

2. 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); 

3. rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych 

warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu 

Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności 

gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia (Dz. U. 2019 r. poz. 2189); 

Zgodnie z zapisami ww. rozporządzeń: 

I. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej będą mogły uzyskać wsparcie na: 

1. Zakup samochodu elektrycznego w wysokości 30% ceny zakupu. Maksymalna kwota 

dofinansowania wynosi 37 500 zł, a cena samochodu wynosi 125 000 zł brutto; 

2. Zakup samochodu zasilanego wodorem w wysokości 30% ceny zakupu. Maksymalna kwota 

dofinansowania wynosi 90 000 zł, a cena samochodu 300 000 zł brutto. 

II.  Przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego ubiegać się będą mogły o 

dofinansowanie zakupu nowych pojazdów w wysokości do 30% kosztów jego zakupu. Kwota 
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dofinansowania uzależniona jest od kategorii pojazdu oraz napędu i kształtuje się zgodnie z 

tabelą zamieszczoną poniżej. 

Tabela 14: Zestawienie dopłat do zakupu pojazdów z napędem alternatywnym z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu 

Kategoria pojazdu21 Rodzaj napędu 
Maksymalna kwota 

dofinansowania 

N3 Elektryczny 200 000 zł 

N2 Elektryczny 150 000 zł 

M1 Wodorowy 100 000 zł 

N3 Gaz ziemny (CNG i LNG) 100 000 zł 

M2 oraz N1 Elektryczny 70 000 zł 

M1 Elektryczny 36 000 zł 

N2 Gaz ziemny (CNG i LNG) 35 000 zł 

M2 oraz N1 Gaz ziemny (CNG i LNG) 30 000 zł 

M1 Gaz ziemny (CNG i LNG) 20 000 zł 

L Elektryczny 5 000 zł 

Działalność Funduszu Niskoemisyjnego Transportu uzależniona będzie od losów ustawy 

przewidującej włączenie środków Funduszu do NFOŚiGW22. Zmiana, w założeniu, ma na celu 

uproszczenie procedur i przyspieszenie procedur finansowania działań związanych ze 

wsparciem elektromobilności. 

Osoby prywatne i przedsiębiorcy, oprócz Funduszu Transportu Niskoemisyjnego, mogą od 26 

czerwca 2020 r. uzyskać wsparcie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w ramach trzech dedykowanych programów23: 

 

 

21Kategoria M1: pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy 
Kategoria M2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz 
siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 5 t 
Kategoria N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą 
nieprzekraczającą 3,5 t 
Kategoria N2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą 
przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t 
Kategoria N3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą 
przekraczającą 12 t 
Kategoria L: pojazdy dwukołowe, trójkołowe i niektóre pojazdy czterokołowe: motorowery, motocykle, quady 
22http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-180-2020/$file/9-020-180-2020.pdf 
23http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1603,26-czerwca-o-900-start-naborow-do-nowych-
programow-dt-elektromobilnosci.html 
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1. Zielony samochód – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego o 

napędzie elektrycznym wykorzystywanych do celów prywatnych. Do rozdysponowania 

jest 37,5 mln zł ze środków NFOŚiGW. Osoby fizyczne mają szansę na dotacje do 18 750 

zł, przy czym nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych. Cena nabycia pojazdu 

elektrycznego nie może przekroczyć 125 tys. zł.  

2. eVAN – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (kategoria 

pojazdów: N1). W ramach programu przewidziano dotacje do 30% kosztów 

kwalifikowanych (do 70 tys. zł) na zakup/leasing pojazdów elektrycznych oraz do 50% 

kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 tys. zł na nabycie punktu ładowania 

o mocy do 22kW. 

3. Koliber – taxi dobre dla klimatu (program pilotażowy) – dofinansowanie zakup lub 

leasingu  elektrycznych taksówek (kategoria pojazdów: M1) oraz ładowarek domowych 

typu wall box. Pilotaż skierowany jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, 

posiadających licencję na przewóz osób w transporcie drogowym. Wnioskodawcy mogą 

ubiegać się o dotację do 20% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 25 tys. zł, przy 

maksymalnym koszcie kwalifikowanym zakupu i montażu punktu ładowania 150 tys. zł).  

Środku NFOŚiGW umożliwiają również wsparcie inwestycji związanych z transportem 

zbiorowym w ramach programów: 

• GEPARD – dofinansowanie zakupu autobusów zero i niskoemisyjnych24; 

• KANGUR – dofinansowanie zakupów przeznaczonych na dowożenie dzieci do szkół25. 

 Analiza oddziaływania na środowisko 

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. poz. 283, z poen. 

zm.) stanowi, iż przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga 

projekt: 

 

 

24 http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gepard-ii--
transport-niskoemisyjny-czesc-2/ 
25 http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/konkursy/kangur--
bezpieczna-i-ekologiczna-droga-do-szkoly-2020/ 
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1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz strategii rozwoju, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

2) polityki, strategii, planu i programu w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 

telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, 

rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywany lub przyjmowany przez 

organy administracji, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko; 

3) polityki, strategii, planu i programu innego niż wymienione w pkt 1 i 2, którego realizacja 

może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie jest on 

bezpośrednio związany z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony; 

4) dokumentu innego niż wyżej wymienione oraz w przypadku projektu zmiany takiego 

dokumentu, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa  

 art. 57 przytoczonej ustawy, organ opracowujący projekt stwierdzi, że realizacja 

postanowień danego dokumentu albo jego zmiany może spowodować znaczące 

oddziaływanie na środowisko. 

Wskazane w dokumencie działania dotyczą prowadzenia polityki promującej wykorzystanie 

zeroemisyjnego transportu, a zatem ich realizacji nastawiona jest na ochronę środowiska – 

w szczególności poprawę jakości powietrza. Przewidziane do realizacji działania nie mają 

charakteru dużych inwestycji infrastrukturalnych i nie znajdują się na liście przedsięwzięć 

mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). 

Tym samym, stwierdzić można, że: 

• dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, 

• realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszar 

NATURA 2000, 

• realizacja dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. 
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Dla przyjęcia dokumentu nie jest zatem konieczne przeprowadzanie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, co uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. 

 Monitoring wdrażania Strategii 

Realizację wdrażania Strategii należy weryfikować w ramach systemu monitorowania 

i ewaluacji. Rekomenduje się monitorowanie Strategii w okresach pięcioletnich w formie 

Raportu z wdrażania Strategii rozwoju elektromobilności.  

Przewiduje się tym samym opracowanie trzech raportów: 

 

1. w roku 2025 – pierwszy raport za okres 2020-2025; 

2. w roku 2030 – drugi raport za okres 2025-2030; 

3. w  roku 2035 – trzeci raport za okres 2030-2035 

 – jednocześnie będący raportem końcowym; 

W raportach znaleźć powinny się informacje o postępie we wdrażaniu strategii, 

w szczególności: 

• Zrealizowane działania w okresie raportowania; 

• Informacja o poniesionych wydatkach budżetowych i pozyskanych środkach 

zewnętrznych na realizację Strategii; 

• Wpływ zrealizowanych działań na cele Strategii; 

• Zidentyfikowane przeszkody i problemy w realizacji działań zawartych w Strategii (wraz 

z rekomendacjami dotyczącymi ich rozwiązania); 

• Rekomendacje w zakresie aktualizacji listy działań (wykreślenie działań których 

realizacja jest niezasadna bądź niemożliwa, dodanie nowych działań wpływających 

pozytywnie na założone cele strategii); 

Sporządzenie raportów będzie miało charakter kompleksowego podsumowania stopnia 

realizacji strategii w okresach raportowania, sam monitoring realizacji celów powinien mieć 

jednak charakter ciągły poprzez monitorowanie wskaźników ilościowych i jakościowych. 

W raportach zaleca się poddanie analizie wskaźników monitorujących stopień wdrożenia 

Strategii. Zestaw wskaźników monitorowania wskazuje kolejna tabela. 
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Tabela 15: Wskaźniki monitorowania postępu wdrażania Strategii 

Lp. Wskaźnik 
Jednostka 
wskaźnika 

Pożądana zmiana wartości 
wskaźnika w okresie 

obowiązywania Strategii 

1. 
Liczba eksploatowanych pojazdów 
zeroemisyjnych w Urzędzie Miasta  oraz 
jednostkach organizacyjnych  

szt. Wzrost 

2. 
Liczba pojazdów elektrycznych zarejestrowanych 
na terenie gminy 

szt. Wzrost 

3. 
Udział pojazdów elektrycznych w ogólnej liczbie 
zarejestrowanych pojazdów na terenie gminy 

% Wzrost 

4. Długość ścieżek i dróg rowerowych  km Wzrost 

5. 
Liczba punktów ładowania pojazdów 
elektrycznych na terenie gminy 

szt. Wzrost 

6. 
Liczba zmodernizowanych opraw oświetlenia 
ulicznego 

szt. Wzrost 

7. 
Liczba autobusów w komunikacji miejskiej 
zasilanych paliwem alternatywnym (CNG, LNG, 
wodorem lub energią elektryczną 

szt. Wzrost 

8. 
Liczba przeprowadzonych kampanii 
edukacyjnych 

szt. Wzrost 
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