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Pan Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku, 

w odpowiedzi na oświadczenie, Pana Senatora Krzysztofa Brejzy, złożone podczas 16. posiedzenia 
Senatu RP, w sprawie użytkowania samochodów elektrycznych w Polsce obecnie i w planach do 2025 r. 
o numerze BPS/043-16-532/20 proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia. 

1. Czy rząd podtrzymuje deklarację o tym, iż do 2025 ro na drogach Polski jeździć będzie 1 milion 
samochodów elektrycznych?

Wskazana liczba miliona samochodów elektrycznych jest ambitnym celem oraz kierunkiem, do którego 
dążymy. Działania jakie podejmowane są przez polski rząd mają pomóc w jego osiągnięciu, co w istotny 
sposób przełoży się na polską gospodarkę. Wśród działań, które wspierają osiągniecie liczby pojazdów 
elektrycznych chciałbym zwrócić uwagę na nowelizację ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych oraz działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

1. Zmiana przepisów w zakresie stref czystego transportu

Na bazie dotychczasowych doświadczeń proponuje się wprowadzenie przepisów doprecyzowujących 
zasady tworzenia stref czystego transportu. Mają one na celu wyznaczenie obowiązku tworzenia od 2030 r. 
stref w miastach liczących powyżej 100 000 tys. mieszkańców oraz wprowadzenie możliwości 
ustanawiania stref we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców, jak również 
wprowadzenie specjalnych oznaczeń dla pojazdów uprawnionych do poruszania się w obrębie stref. 

2.Zmiana w zakresie stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych.

Proponowane przepisy określają przypadki, w jakich wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia może 
wydać decyzję odmowną odnośnie do instalacji prywatnego punktu poboru energii przez mieszkańca oraz 
przyłączenia go do sieci poprowadzonej w nieruchomości. Projektowane przepisy ułatwią w znaczący 
sposób montaż punktów ładowania na wniosek mieszkańców danego budynku. Działania te przyczynia 
się do zwiększenia liczby punktów ładowania samochodów elektrycznych. Osoby zainteresowane 



zakupem takiego pojazdu otrzymają możliwość ładowania go w swoim miejscu zamieszkania. Tego 
rodzaju model ładowania jest najkorzystniejszym rozwiązanie ponieważ odbywa się najczęściej w porze 
nocnej kiedy pojazd nie jest użytkowany, a zużycie prądu jest niższe niż w dzień co stabilizuje pracę sieci 
energetycznej.

3. Zmiana w zakresie amortyzacji pojazdów niskoemisyjnych.

Projektowane rozwiązania mają na celu określenie zasad korzystniejszej amortyzacji dla pojazdów 
elektrycznych w aspekcie finansowym. Zaproponowane rozwiązania są korzystniejsze od obowiązujących 
dla pojazdów spalinowych, a co za tym idzie służą promocji pojazdów niskoemisyjnych.

4. Programy wsparcia finansowego realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

W lipcu zakończone zostały pilotażowe nabory w zakresie wsparcia pojazdów elektrycznych. Zgłoszone 
uwagi i propozycje zmian wskazane przez beneficjentów oraz branże motoryzacyjną zostaną 
uwzględnione w kolejnych naborach. Przewidujemy, że zostaną one ogłoszone na początku 2021 r. 
W celu kompleksowego rozwoju elektromobilności Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz 
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest w intensywnym dialogu 
z Komisją Europejską w zakresie wsparcia dla rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów 
elektrycznych. Niezwłocznie po zakończeniu uzgodnień w zakresie warunków udzielania pomocy 
publicznej na tego rodzaju inwestycje zostanie przygotowane rozporządzenie określające zasady 
finansowego wsparcia dla takich projektów. 

2. Ile pojazdów jedynie z napędem elektrycznym (BEV) użytkowanych jest w Polsce wg stanu na 
dzień 30 września 2020 r. 

Zgodnie z danymi Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych na koniec września 2020 r. 
w Polsce użytkowanych było 8 169 pojazdów z napędem elektrycznym (BEV). 

Z poważaniem
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