
Oznacza całokształt zagadnień związanych z użytkowaniem

pojazdów z napędem elektrycznym (ang. electric vehicles, 

w skrócie  EV), a więc nie dotyczy jedynie samochodów

osobowych czy ciężarowych, 

ale obejmuje swym zakresem też rowery, hulajnogi, skutery,

motocykle, autobusy, tramwaje, pociągi.

STRATEGIA ROZWOJU 

ELEKTROMOBILNOŚCI 

DLA MIASTA SOCHACZEW

Stopniowe wypieranie samochodów napędzanych silnikami

spalinowymi przez pojazdy elektryczne stwarza nadzieję 

na wstrzymanie degradacji środowiska 

oraz zanieczyszczania powietrza. 

Elektromobilność to nie tylko
samochody elektryczne ... 

Materiał został dofinansowany ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Za jego treść odpowiada wyłącznie Miasto Sochaczew.
 

Ponieważ sukcesywnie wyczerpują się naturalne zasoby 

energii nieodnawialnej   

takie jak ropa naftowa czy gaz ziemny.

Większy udział pojazdów elektrycznych w transporcie to szansa 

na minimalizację emisji szkodliwych substancji -

 pyłu zawieszonego  oraz gazów  

(głównie tlenków azotu i tlenków siarki), w tym gazów 

cieplarnianych  ( dwutlenku węgla i ozonu) do powietrza.  

 

Elektromobilność to zatem zmiana modelu funkcjonowania

 społeczeństw, przede wszystkim tych zamieszkujących 

skupiska miejskie (Smart City).

Termin ten  zawiera techniczne i eksploatacyjne aspekty 

dotyczące EV, technologii oraz infrastruktury ładowania, 

ale też  kwestie społeczno-gospodarczo-prawne związane

 z projektowaniem, produkcją, 

nabywaniem  i używaniem pojazdów elektrycznych. 

Dlaczego elektromobilność
 jest obecnie tak ważna?



Strategia wyznacza szereg działań niezbędnych do poprawy
jakości powietrza w Mieście Sochaczew.

Promocja niskoemisyjnych form
 transportu oraz inwestycje zmierzające do zapewnienia

większej spójności komunikacyjnej miasta 
przyczynią się do budowy wizerunku 

Miasta Sochaczewa jako miasta nowoczesnego, 
dbającego o zasoby środowiska naturalnego

 i o swoich mieszkańców. 
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Co rozwój elektromobilności
 oznacza dla Ciebie?

rozwój infrastruktury 
ładowania pojazdów elektrycznych, 
który zapewni płynność jazdy

wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
uniezależnienie od wahań rynku paliwowego

rozwój infrastruktury rowerowej 

bardziej konkurencyjne ceny
transportu zbiorowego 

oraz indywidualnego

ograniczenie hałasu powodowanego
przez ruch
pojazdów spalinowych

czystsze powietrze, którym oddychasz 

Ty i Twoja rodzina


