
UCHWAŁA NR XXXII/217/2021 

RADY GMINY WIŚNIEW 

z dnia 31.03.2021 r. 

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Wiśniew  

 

 

Na podstawie art. 6, art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713 ze zm.) Rada Gminy w Wiśniewie 

uchwala, co następuje:  

§1. 

Uchwala się i przyjmuje do realizacji Strategię rozwoju elektromobilności dla Gminy 

Wiśniew stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniew. 

 

§3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca  

Rady Gminy Wiśniew 

/-/ Elżbieta Wysokińska 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Wiśniew jest kompleksowym dokumentem 

zawierającym analizę możliwych i planowanych działań jakie należy podjąć, aby przyczynić 

się do realizacji zobowiązań i celów określonych w ustawie o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych oraz Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Rozwój elektromobilności 

to wyzwanie, które jednak niesie ze sobą możliwość otwarcia nowych sektorów 

gospodarczych związanych z infrastrukturą ładowania pojazdów, sprzedażą, naprawą  

i serwisowaniem samochodów, wykorzystaniem i wdrożeniem inteligentnych technologii 

(smart city) przyczyniając się do lokalnego rozwoju gospodarczego. W zakresie społecznym, 

Strategia przewiduje osiągnięcie wyraźnych efektów w zakresie dostępności komunikacji 

zbiorowej (w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz poprawy jakości powietrza wynikające  

z zastąpienia pojazdów napędzanych paliwami konwencjonalnymi, czystym taborem 

zeroemisyjnym. W zakresie inteligentnych technologii, Strategia zakłada inwestycje  

w inteligentne systemy zarządzania (tzw. technologie smart city) oraz odnawialne źródła 

energii, które pozwolą racjonalizować zużycie energii przez infrastrukturę gminną  

(w szczególności przez oświetlenie i budynku użyteczności publicznej) i tym samym obniżać 

koszty jej utrzymania. Realizacja Strategii przyczyni się tym samym do podniesienia 

atrakcyjności gminy dla mieszkańców oraz osób odwiedzających (m.in. poprzez poprawę 

jakości powietrza, dostępność nowoczesnych rozwiązań technicznych związanych z użyciem 

elektrycznych środków transportowych) oraz rozwoju gospodarczego otwierając gminę na 

nowy sektor gospodarczy jakim jest elektromobilność.  

Opracowanie dokumentu finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – 

transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. 

 

Przewodnicząca  

Rady Gminy Wiśniew 

/-/ Elżbieta Wysokińska 


