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PRZY POLSKICH DROGACH POJAWIĄ SIĘ ZNAKI
INFORMUJĄCE O STACJACH ŁADOWANIA
Znaki drogowe wskazujące stację paliw z punktem ładowania pojazdów elektrycznych lub punkt
ładowania pojazdów elektrycznych, zaproponowane przez Polskie Stowarzyszenie Paliw
Alternatywnych (PSPA), pojawią się niedługo przy polskich drogach. Przewidziano je w nowych
projektach rządowych rozporządzeń.
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowe wersje projektów rozporządzeń
zmieniających rozporządzenia: w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Projekty rozporządzeń
poszerzają katalog znaków i sygnałów drogowych o nowe znaki, dedykowane użytkownikom pojazdów
elektrycznych.

Reklama

Propozycja rządu zakłada m.in. wprowadzenie znaku oznaczającego punkt ładowania pojazdów
elektrycznych (D-23c) oraz stację paliwową z punktem ładowania pojazdów elektrycznych (D-23b).
Projektowane przepisy przewidują również możliwość stosowania informacji o stacji lub punkcie
ładowania na zbiorczych tablicach informujących o obiektach znajdujących się przy drodze (D-34b).
Informacja wskaże kierunek i odległość do ładowarki znajdującej się na danej drodze lub innej drodze
w bliższej lokalizacji. Możliwe będzie oznakowanie dojazdu do stacji zlokalizowanych w pobliżu zjazdu

z autostrady lub drogi ekspresowej.
Proces legislacyjny
Propozycję nowych znaków drogowych dla elektromobilności, w tym znaków poziomych i pionowych,
PSPA po raz pierwszy przedstawiło w raporcie „System identyﬁkacji elektromobilności”, który miał
premierę we wrześniu 2019 r. podczas Kongresu Nowej Mobilności. W katalogu znalazły się
propozycje wielu znaków i symboli, wraz ze specyﬁkacją projektową. Do tej pory skorzystało z nich
kilkadziesiąt podmiotów prywatnych do oznaczeń swoich stacji ładowania.
– System identyﬁkacji elektromobilności w Polsce opracowaliśmy z uwagi na brak kompleksowych
rozwiązań prawnych w tym zakresie. Kiedy projektowane przepisy wejdą w życie, kierowcy
poruszający się po Polsce zobaczą informacje o najbliższej stacji ładowania już nie tylko na ekranie
nawigacji lub w aplikacji mobilnej, ale także na znaku pionowym przy drodze, na zbiorczych tablicach
informacyjnych, na oznaczeniach parkingów czy Miejscach Obsługi Podróżnych. To istotny krok w
zakresie upowszechniania elektromobilności w Polsce – mówi Maciej Mazur, Dyrektor
Zarządzający PSPA.
W 2020 r. rozpoczął się proces nowelizacji rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach. Te akty prawne składają się na konstrukcję systemu
oznakowania drogowego, a wprowadzenie nowej kategorii znaków dedykowanych elektromobilności
wymaga nowelizacji obu z nich.
Projektowane rozporządzenia, oprócz znaków D-23c, D-23b i D-34b, przewidują również szereg innych
rozwiązań na rzecz elektromobilności. Zmianie ma ulec napis na tabliczce oznaczającej pojazd
elektryczny. Dotychczasowe oznaczenie literowe „EE” zostanie zastąpione oznaczeniem „EV”. Pod
znakami D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony”
będzie mogła zostać umieszona tabliczka z napisem „EV”, określając miejsce przeznaczone na postój
pojazdów elektrycznych oraz tabliczka z napisem „EV ładowanie”, określając miejsce przeznaczone na
postój pojazdów elektrycznych wyłącznie na czas ładowania. Napis „EV” zamiast „EE” będzie
umieszczany także wewnątrz znaku P-18 „stanowisko postojowe” lub P-20 „stanowisko postojowe
zastrzeżone - koperta”. Co istotne, obie kategorie stanowisk postojowych dla pojazdów elektrycznych
będą mogły mieć nawierzchnię barwy zielonej.
– W toku konsultacji publicznych projektowanych rozporządzeń przekonywaliśmy o zasadności
przyjęcia napisu „EV” na potrzeby nowo wprowadzanych znaków, mając na uwadze jego
rozpoznawalność wśród kierowców na całym świecie i konieczność ujednolicenia stosowanych
oznaczeń z oznaczeniami stosowanymi w innych państwach Unii Europejskiej oraz globalnie. Cieszymy
się, że Ustawodawca podzielił tę argumentację i dostosował w tym zakresie również istniejące
przepisy – powiedziała Joanna Makola, Kierownik Centrum Legislacyjnego PSPA.
Rynek tego potrzebuje
Jak pokazują wyniki opracowanego przez PSPA „Barometru Nowej Mobilności” aż 87 proc. Polaków źle
ocenia swoją wiedzę na temat lokalizacji punktów ładowania. Oprócz funkcji informacyjnej, nowo
wprowadzane znaki będą pełnić też niezwykle ważną rolę w zakresie edukacji społecznej. Uzmysłowią
wielu Polakom, że infrastruktura ładowania nie tylko jest już dostępna, ale również, że sieć ładowania
podlega systematycznej rozbudowie, a z ładowarek można skorzystać zarówno w mieście, jak i na
dłuższych trasach. Nowe przepisy przyczynią się tym samym do obalenia podstawowych mitów

dotyczących elektromobilności.
PSPA zabiegało o wprowadzenie rozwiązań od 2019 r. Przyjęcie oznakowania drogowego dla
elektromobilności było jednym z postulatów Białej Księgi Elektromobilności PSPA, która identyﬁkuje
główne bariery rozwoju rynku e-mobility w Polsce.
– Po analizie opublikowanego wczoraj projektu możemy tylko wyrazić zadowolenie i podkreślić, że
liczymy na szybkie wdrożenie tak dobrze zapowiadających się zmian – dodaje Joanna Makola. –
Będzie to kolejny, po niedawnym wdrożeniu E-Taryfy, sukces projektu Biała Księga Elektromobilności,
w ramach którego ponad 150 podmiotów reprezentujących cały łańcuch wartości w elektromobilności,
samorządy i administracja rządowa wspólnie kreują rozwiązania prawne sprzyjające rozwojowi
zeroemisyjnego transportu w Polsce.
Na podstawie Licznika Elektromobilności PSPA i PZPM, pod koniec kwietnia 2021 r. w Polsce było
zarejestrowanych łącznie 23 834 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Pojazdy w pełni
elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) odpowiadały za 49,68% (11 841 szt.) tej części parku
pojazdów, a pozostałą część (50,32% udz.) stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid
electric vehicles) – 11 993 szt. Przez pierwsze cztery miesiące tego roku ich liczba zwiększyła się o 5
098 sztuk, tj. o 137% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Wraz ze wzrostem liczby pojazdów
z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Jak wynika z danych PSPA,
pod koniec kwietnia w Polsce funkcjonowało 1456 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów
elektrycznych (2 838 punktów). (PSPA)

