Gmina Stalowa Wola informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn.

Strategia rozwoju elektromobilności w Gminie Stalowa Wola
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD
II – transport niskoemisyjny”. Wniosek o dofinasowanie został złożony do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 7 grudnia 2018 r.
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową nr 598/2019/Wn09/OA-IO/D zawartą w dniu
9 grudnia 2019 r. wynosi:
50 000,00 PLN w tym:
50 000,00 PLN – dofinansowanie z NFOŚiGW
0,00 PLN – wkład własny Gminy Stalowa Wola
OKRES REALIZACJI
09.12.2019 r. - 2019 r. 30.09.2020 r.
CEL PROJEKTU
Celem głównym „Strategii rozwoju elektromobilności w Gminie Stalowa Wola” jest zmniejszenie
oddziaływania transportu na środowisko naturalne i klimat. Cel ten zostanie osiągnięty przez realizację
następujących celów szczegółowych:
1)
2)
3)
4)
5)

zwiększenie udziału transportu zbiorowego w strukturze przejazdów poprzez podniesienie
konkurencyjności transportu zbiorowego;
rozwój zrównoważonego transportu miejskiego integrującego różne środki komunikacji
(transport zbiorowy, indywidualny, rower/skuter miejski, samochód miejski);
ograniczenie emisji do atmosfery gazów i pyłów w transporcie publicznym i prywatnym oraz
ograniczenie hałasu komunikacyjnego;
racjonalizacja wykorzystania energii w transporcie i komunikacji;
popularyzacja wykorzystania pojazdów nisko- i zeroemisyjnych w transporcie
indywidualnym.

Jednocześnie zakłada się, że strategia przyczyni się do realizacji powiązanych celów:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych w mieście;
poprawa komfortu życia i działalności w Stalowej Woli dzięki zaangażowaniu rozwiązań
z obszaru smart city;
wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców;
zapewnienie wysokiej efektywności procesów zarządzania i monitorowania bezpieczeństwa
energetycznego miasta;
umożliwienie skutecznego monitorowania źródeł powstawania zanieczyszczeń powietrza na
terenie miasta;
wykreowanie wizerunku miasta nowoczesnego i zwiększenie konkurencyjności Stalowej Woli.

PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotowy projekt polega na opracowaniu „Strategii rozwoju elektromobilności w Gminie Stalowa
Wola”, co pozwoli na kompleksowe podejście do kwestii rozwoju elektoromobilności na terenie Gminy.
W ramach prac nad Strategią zostaną zinwentaryzowane dotychczas podjęte działania oraz wyznaczone
priorytetowe obszary interwencji oraz możliwości osiągnięcia przyjętego przez samorząd lokalny celu
w zakresie zmniejszenia oddziaływania transportu na środowisko naturalne i klimat.
Celem analizy sytuacji bieżącej będzie określenie, w jakim punkcie obecnie znajduje się Gmina Stalowa
Wola oraz ocena aktualnego stanu komunikacji publicznej wraz z charakterystyką eksploatowanych
pojazdów i infrastruktury komunikacyjnej. Wskazane zostaną równocześnie braki i szanse rozwoju w
tym zakresie. Ocena taka będzie stanowiła punkt wyjścia do ustalenia właściwych celów, opracowania
odpowiedniego planu działań i monitoringu jego wdrażania.
Prace nad Strategią elektromobilność będą koncentrowały się na następujących obszarach:
1)
2)
3)
4)
5)

Wzorcowa rola samorządu.
Konkurencyjny publiczny transport zbiorowy.
Nisko- i zeroemisyjność w transporcie prywatnym.
Alternatywne przyjazne środowisku środki transportu.
Przyjazna środowisku infrastruktura komunikacyjna.

Wdrażanie Strategii przewidziano na lata 2020-2036, tj. okres 17 lat. Długi horyzont czasowy Strategii
wynika z charakteru planowanych działań oraz tematyki elektromobilności, która w polskim
społeczeństwie jest we wstępnej fazie rozwoju uzyskał dofinansowanie.
WSKAŹNIKI DO OSIĄGNIĘCIA
Liczba sporządzonych dokumentacji – 1 szt.

Informacje o projekcie:
Urząd Miasta Stalowej Woli
Referat Pozyskiwania Funduszy
ul. Wolnosci 9, pok. nr 6,
tel./fax (015) 643 34 43
www.stalowawola.pl

http://www.nfosigw.gov.pl/

