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Przełom na rynku samochodów elektrycznych

Wielka szansa przed ekotransportem

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

KALENDARZ EKOLOGICZNY
LUTY

2 Światowy Dzień Obszarów Wodno-błotnych
27 Dzień Bez Futra i Skóry

Może to być przełomowy 
moment dla rozwoju elektro-
mobilności w Polsce. W pierw-
szym kwartale 2018 r. ma 
wejść w życie ustawa, która 
będzie zachęcać do kupowa-
nia elektrycznych aut (usta-
wa o elektromobilności).

Powstanie także Fundusz Ni-
skoemisyjnego Transportu, któ-
ry wesprze finansowo produ-
centów aut elektrycznych i bu-
dowę infrastruktury ładowania. 
Na początku roku rozstrzygnie 
zostanie również I etap konkur-
su na prototyp polskiego „elek-
tryka”, zorganizowany przez 
ElectroMobility Poland (EMP). 
Pierwszymi jego użytkownikami 
będą m.in. cztery największe 
polskie koncerny energetyczne 
(PGE, Energa, Enea oraz Tau-
ron), które zakupią takie auta 
(podpisały już w tej sprawie list 
intencyjny z ElectroMobility Po-
land). „Elektryki” zakupi też Te-
lewizja Polska.

Nowe regulacje
Ustawa o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych – 
przyjęta przez rząd 28 grudnia 
2017 r. – ma szansę wejść w ży-
cie w I kwartale tego roku. No-

we przepisy mają nie 
tylko spopularyzować 
ekotransport, lecz tak-
że uregulować cały ry-
nek i dać impuls do 
rozwoju firmom, które 
na nim działają. Na ra-
zie – bez jasnych regu-
lacji prawnych – jest to 
trudne.

– Użytkownicy sa-
mochodów elektrycz-
nych będą mogli się po-
ruszać w sposób uprzy-
wilejowany, korzystać 
z buspasów i parkować 
bez opłat w miejscach, 
które są publicznie do-
stępne. W ustawie za-
warliśmy też szereg 
przywilejów o charak-
terze podatkowym, m.in. niższy 
odpis amortyzacyjny i zerową 
akcyzę. Ten pakiet korzyści ma 
spowodować, że samochody 
elektryczne będą dla kierowców 
bardziej atrakcyjne – mówi Mi-
chał Kurtyka, podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Energii.

Zadanie dla samorządów
Wiceminister energii podkre-

śla także, że dużą zaletą projek-
tu ustawy o elektromobilności 

jest jego kompleksowość – nowe 
przepisy zauważają zarówno biz-
nes, przyszłych użytkowników 
aut elektrycznych, jak i samo-
rządy, które będą musiały stwo-
rzyć dla nich infrastrukturę.

Rok 2018 będzie również 
przełomowy dla projektu pol-
skiego samochodu elektrycz-
nego. W ostatnim kwartale 
2017 r. ElectroMobility Poland 
uruchomiło postępowanie na 
wybór partnera biznesowego, 
z którym spółka uruchomi 

produkcję elektrycz-
nego auta. W 2018 r. 
powstanie dokumen-
tacja techniczna 
i pierwsze wersje pro-
totypów. Postępowa-
nie zakończy się 
w I połowie tego roku. 
Jego efektem będzie 
nie tylko wybór part-
nera, lecz także po-
wstanie dojrzałych 
prototypów.

Wieloetapowy proces
– Jesteśmy w trak-

cie poszukiwań part-
nera do uruchomienia 
produkcji. Postępowa-
nie będzie trwało kil-
kanaście miesięcy, 

więc kluczowe jego etapy przy-
padną właśnie na 2018 rok. 
Chcemy mieć pewność, że pra-
cujemy z najlepszymi firmami 
z tej branży, dlatego w trakcie 
kolejnych etapów postępowania 
będziemy weryfikować naszych 
partnerów. Uruchomimy pro-
dukcję z tym, który zaprezentu-
je najlepszą koncepcję bizneso-
wą i największe umiejętności 
techniczne. Proces prac nad 
prototypem jest wieloetapowy, 

bo idziemy w stronę produktu, 
który potem da się wyproduko-
wać w dużej liczbie egzemplarzy 
– mówi Piotr Zaremba, szef pro-
jektu ElectroMobility Poland. 

Równolegle z konkursem na 
prototypy ElectroMobility Po-
land pracuje nad przyszłym po-
pytem na polski samochód 
elektryczny. Zgodnie z założe-
niami, ma to być miejski po-
jazd, który na jednym ładowa-
niu powinien przejechać co naj-
mniej ok. 150 kilometrów.

Pierwszym krokiem do zbu-
dowania popytu było podpisa-
nie listów intencyjnych z pięcio-
ma firmami dysponującymi du-
żymi flotami samochodów, któ-
re są zainteresowane wykorzy-
stywaniem polskiego e-auta na 
swoje potrzeby.

70 proc. nowych samocho-
dów kupowanych w Polsce to 
samochody flotowe. Dlatego 
chcemy pozyskać wiedzę o tym, 
jakiego samochodu potrzebują 
duże firmy, aby produkt, z któ-
rym za kilka lat wejdziemy na 
rynek, spełniał oczekiwania 
klienta flotowego – mówi Piotre 
Zaremba.

– Auto ma trafić do małose-
ryjnej produkcji w 2019 roku.

Ekokukanie

Dlaczego warto 
słuchać kukułki?

Kukanie kukułki zyskuje coraz 
więcej znaczeń. Badania przepro-
wadzone w okolicy Czarnobyla na 
Ukrainie pozwalają je uznać za or-
nitologiczny odpowiednik czujni-
ka lub papierka lakmusowego, 
wskazującego stan środowiska w 
danej okolicy. 

Do takiego wniosku doszli Pape 
Moller z Université Paris-Sud XI we 
Francji wraz z Timem Mousseau z 
University of South Carolina (USA), 
którzy nasłuchiwali i nagrywali ptaki 
w lasach Ukrainy, na terenie o po-
wierzchni 2 tys. km kw. – m.in. w za-
mkniętej strefie wokół terenów najbar-
dziej dotkniętych skutkami katastrofy 
w Czarnobylu. Część nagrań przepro-
wadzili poza strefą, a część – na odda-
lonym obszarze kontrolnym. Wyniki 
opublikowali w prestiżowym „Ecologi-
cal Indicators”. Badania zależności 
pomiędzy kukaniem a stanem środo-
wiska to nowość.

Liczba sylab w pieśni kukułki od-
zwierciedla nie tylko kondycję samca, 
ale też może świadczyć o czystości śro-
dowiska i jakości gleby, a nawet obec-
ności promieniowania. Według ornito-
logów serie kuknięć kukułki tworzą 
coś w rodzaju zwrotek, pomiędzy któ-
rymi następują chwile ciszy. Poszcze-
gólne samce zachowują typową dla 
siebie, stałą liczbę sylab (od trzech do 
kilkudziesięciu). Autorzy badania 
chcieli wiedzieć, czy samce kukułki 
zmieniają długość zwrotek swoich pie-
śni, a jeśli tak – to kiedy.

Samce zwiększają liczbę kuknięć, 

gdy w okolicy pojawia się samica albo 
rywal. Samce, które normalnie wydo-
bywają z siebie stosunkowo dużo sy-
lab, w takim towarzystwie produkują 
ich odpowiednio więcej niż osobniki 
oszczędne wokalnie.

Jest to odkrycie zgodne z założeniem, 
że tylko samce będące w najlepszej 
kondycji są gotowe do popisów na naj-
wyższym poziomie.

Zwrotki swoich pieśni wydłużają 
również samce żyjące w okolicach ży-
znych, gdzie większość gleby stanowi 
czarnoziem. Autorzy badania zwracają 
uwagę, że gleba może wpływać na 
skład gatunkowy flory, a zatem po-
średnio – na liczbę obecnych w okoli-
cy motyli i ich gąsienic, głównego po-
karmu kukułki.

Autorzy publikacji badali też najbar-
dziej skażone okolice Czarnobyla, w 
których ptaków jest generalnie mniej. 
Promieniowanie jonizujące wpływa na 
kukułczy śpiew. Samce żyjące w miej-
scach o wyższym promieniowaniu tła 
wykukują krótsze zwrotki.

Obserwacje z lasów Ukrainy po-
twierdzają, że liczba sylab wykukiwa-
nych przez kukułkę jest dobrym sy-
gnałem jakości środowiska – rodzaju 
siedliska, typu gleby, a nawet radioak-
tywności. Potwierdziło się również, że 
liczba sylab w zwrotce i jej wydłużenie 
świadczy o indywidualnych możliwo-
ściach danego samca – zgodnie z zasa-
dą „dobry może więcej”. Świadczą o 
tym samce wyśpiewujące z definicji 
więcej sylab, które w obliczu samicy 
lub rywala nieproporcjonalnie zwięk-
szają liczbę sylab w śpiewie.

Zielona policja

Do walki z trucicielami
Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska zamie-
rza powołać Agencję Bezpie-
czeństwa Ekologicznego. 
Zadaniem „policji środowi-
skowej” byłaby przede 
wszystkim walka z szarą 
strefą i przedsiębiorstwami, 
które zatruwają środowisko 
naturalne. Informację taką 
oficjalnie potwierdziło Mini-
sterstwo Środowiska

Projekt jest na wstępnym 
etapie opracowania.

Jego celem jest wzmocnie-
nie istniejących i stworzenie 
nowych narzędzi umożliwia-
jących skuteczną walkę z 
szarą strefą, w tym z przed-
siębiorstwami, które zatru-
wają środowisko naturalne. 

Projektowane przepisy ma-
ją więc doprowadzić wyłącz-
nie do poprawy bezpieczeń-

stwa ekologicznego kraju i ja-
kości środowiska naturalnego 
– informuje resort środowi-
ska.

– Działalność szarej 
strefy w gospodarce odpa-
dami przynosi konkretne 
straty dla budżetu pań-
stwa oraz środowiska. Jej 
udział w rynku odpado-
wym może przekraczać na-
wet 40 proc.

Prawo pierwokupu

Po co staroście oczko 
wodne?

Nowe przepisy Prawa 
wodnego dają starostom 
pierwszeństwo wykupu 
działek z oczkami wodny-
mi, basenami i zbiornika-
mi retencyjnymi. Po co? 
Nie wiadomo.

Od 1 stycznia 2018 r. oso-
by, które będą chciały sprze-
dać działkę, na której terenie 
znajdują się stojące wody 
śródlądowe, czekają utrud-
nienia. Nowe przepisy bo-
wiem zobowiązują właścicie-
li, aby sprzedając działkę 
najpierw ofertę zakupu zło-
żyli staroście. 

Zgodnie z art. 217 ust. 13 
nowej ustawy Prawo wodne 
Skarbowi Państwa przyznane 
zostało prawo wykupu grun-
tów pod stojącymi wodami 

śródlądowymi. Za takie, wg 
przepisów art. 23,  uznawane 
są nie tylko jeziora czy natu-
ralne zbiorniki, ale też wody 
znajdujące się w zagłębie-
niach terenu stworzonych 
przez człowieka, a do takich 
zliczyć można basen, sadzaw-
ki, oczka wodne i zbiorniki re-
tencyjne. Natomiast nie wia-
domo do końca, czy prawo 
pierwokupu obejmuje rów-
nież rowy. Prawnicy uważają, 
że nie powinno, bo przecież 
rów przebiega z reguły przez 
wiele nieruchomości, nabycie 
tylko jednego odcinka nie 
miałoby więc sensu.

Prawo pierwokupu nie 
obejmie tylko gruntu pod 
oczkiem czy basenem, ale 
całą nieruchomość, na której 
się znajduje taki zbiornik. Z 

orzecznictwa sądowego wy-
nika bowiem, że jeżeli pra-
wem pierwokupu jest objęty 
choćby mały fragment, to do-
tyczy ono całej działki.

W praktyce oznacza to, że 
sprzedający działkę będzie 
musiał podpisać dwie umo-
wy – najpierw trzeba będzie 
zawrzeć warunkową umowę 
sprzedaży, a następnie nota-
riusz zwróci się do starosty z 
zapytaniem, czy chce skorzy-
stać z prawa pierwokupu. 
Jeżeli odpowiedź będzie ne-
gatywna, dopiero wówczas 
będzie można zawrzeć umo-
wę przenoszącą własność.

W ocenie prawników więk-
szość starostów raczej nie 
będzie korzystała z  prawa 
pierwokupu. Nowe przepisy 
zwiększą tylko biurokrację.

Kolumnę opracował DF


