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1.  Informacje o  dokumencie pn.  "Strategia  rozwoju elektromobilności  dla  miasta
Częstochowy na lata 2020-2040”

Strategia stanowi odpowiedź na potrzebę zrównoważonego rozwoju rynku mobilności. Celem jej opracowania było
przeprowadzenie oceny możliwości, określenie planu działań oraz analiza możliwych do realizacji inwestycji jakie
należy  podjąć,  aby  w  pełni  wykorzystać  potencjał  rozwoju  elektromobilności  w  mieście  i  stworzyć  warunki
do realizacji polityki elektromobilności w perspektywie wieloletniej do roku 2040. 

Strategia ma na celu:

- wsparcie zmian w kierunku niskoemisyjnej i efektywniej korzystającej z zasobów gospodarki,

- uniezależnienie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów i energii oraz ograniczenia emisji CO2. 

Ponadto realizacja zaplanowanych w strategii działań przyczyni się do:

- zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów,  

- konkurencyjności oraz zmniejszenia emisyjności gospodarki poprzez obniżenie w mieście emisji generowanych
przez transport substancji szkodliwych,

- promowania alternatywnych form indywidualnego przemieszczania się w mieście.

Należy w tym celu m.in.: 

- stworzyć inteligentne, zmodernizowane i w pełni wzajemnie połączone infrastruktury transportowe i energetyczne, 

-  zapewnić  skoordynowaną  realizację  projektów  infrastrukturalnych,  które  będą  miały  ogromne  znaczenie  dla
efektywności całego systemu transportowego w mieście,

-  skierować  uwagę  na  transport  w  centrum  miasta,  który  jest  źródłem  dużego  zagęszczenia  ruchu  i  emisji
zanieczyszczeń.
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Horyzont czasowy został określony z uwagi na charakter działań, które muszą zostać podjęte w celu osiągnięcia
zamierzonych celów. Planowanie odpowiada Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wskaźnikom ekonomicznym,
jak również związane jest z planowaną aktualizacją dokumentów strategicznych na szczeblu lokalnym.

2. Działania podjęte w ramach konsultacji społecznych

W terminie od 26 października do 8 listopada 2020 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 1197.2020 Prezydenta Miasta
Częstochowy z dnia 23 października 2020 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące dokumentu
pn. "Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Częstochowy na lata 2020-2040".
Treść zarządzenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej: 
https://bip.czestochowa.pl/zarzadzenie/1166748/zarzadzenie-nr-1197-2020

Konsultacje  zostały  zorganizowane  zgodnie  z  Uchwałą  Rady  Miasta  Częstochowy  nr  715/LXII/2010  z  dnia
28 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Częstochowy.

Ze  względu  na  sytuację  zdrowia  publicznego  i  ograniczenia  w  zakresie  możliwości  spotkań,  konsultacje
przeprowadzono za pomocą formularza uwag zamieszczonego na stronie internetowej: https://czestochowa.budzet-
obywatelski.eu/aktualnosci/aktualne-konsultacjekonsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-elektromobilnosci-dla-
miasta-czestochowy-na-lata-2020-2040

Ponadto mieszkańcy zostali poinformowani o konsultacjach za pośrednictwem:
 strony internetowej www.czestochowa.pl i www.konsultacje.czestochowa.pl,
 mediów lokalnych,
 miejskich portali społecznościowych.
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3. Opinie mieszkanek i mieszkańców wyrażone poprzez formularz konsultacyjny

Poprzez  formularz  konsultacyjny  swoją  opinię  na  temat  proponowanej  treści  dokumentu  „Strategia  rozwoju
elektromobilności dla miasta Częstochowy na lata 2020-2040” wyraziły 2 osoby.

5



Zgłoszone uwagi: 

Formularz 1. Data dodania formularza 26 października 2020 14:31
Lp. Część dokumentu,

do którego odnosi
się uwaga
(rozdział/

strona/punkt)

Treść uwagi (propozycja
zmiany)

Uzasadnienie uwagi Komentarz

1 Punkt 3.6 Dodanie  do  zakresu
inwestycji:

- Wdrożenie systemu ITS
celem  poprawy  jakości
transportu  publicznego,
a także  prywatnego.
Nadanie  priorytetu
komunikacji publicznej.

-  Uatrakcyjnienie  oferty
publicznego  transportu
zbiorowego.

-  Rozszerzanie  zasięgu
środków mikoromobilności
(strefy  wypożyczania
hulajnóg  elektrycznych,
stacje rowerów miejskich).

System  ITS  pozwala  w  czasie  realnym
prowadzić  pomiary,  analizy  zarówno  ruchu
drogowego  i  publicznego  transportu
zbiorowego. Na podstawie analiz pozwala w
lepszym  stopniu  kształtować  "kulejący"  w
Częstochowie  transport  publiczny.
Konieczne  jest  nadanie  priorytetu  dla
komunikacji  publicznej,  m.  in.  przez
wyznaczanie  nowych  "buspasów",  nadanie
na  każdym  skrzyżowaniu  priorytetu  dla
tramwaju,  wydzielenie  stref  tylko  dla
transportu publicznego.

Uatrakcyjnienie  publicznego  transportu
zbiorowego  konieczne  jest,  aby  ludzie
przesiedli  się  ze  środków  prywatnego
transportu  do  publicznego  transportu
zbiorowego.  Atrakcyjna  taryfa  biletowa,
wspólny  bilet  z  przewoźnikami  na  terenie
regionu  Częstochowskiego  (tj.  z  MPK
Częstochowa,  GZK  Rędziny,  GTV  BUS,
Koleje  Śląskie,  Przewozy  Regionalne)
znacząco  uatrakcyjni  korzystanie
z przesiadek  zarówno  dla  mieszkańców
Częstochowy poruszających się po regionie,
a  także  dla  mieszkańców  regionu

Przedstawione  w  ramach  konsultacji
propozycje  były  uwzględnione  w  Strategii
w punkcie  5.3.  Priorytety  rozwojowe
w zakresie  wdrożenia  strategii  rozwoju
elektromobilności.  Strategia  rozwoju
elektromobilności  dla  Miasta  Częstochowy
wyznacza cele szczegółowe które uwzględniają
proponowane działania. Uwagę uwzględniono
w treści punktu 3.6.
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pracujących  w  Częstochowie,  czy
korzystających  z  usług  na  terenie  miasta.
Dodatkowo  połączenie  systemu
konwencjonalnego  publicznego  transportu
zbiorowego  z  elementami  mikromobilności
(np.  połączenie  systemu  transportowego
z wypożyczalniami  rowerów  miejskich  lub
hulajnóg  elektrycznych  przy  pomocy
systemu  taryfowego)  przyniesie  pozytywny
efekt  w  postaci  urozmaicenia  oferty
transportowej.

Przy  wdrożeniu  wszystkich  elementów
należy  także  pamiętać  o  odpowiednim
planowaniu  infrastruktury.  Należy
wprowadzać  rozwiązania,  które  ograniczą
ruch  pojazdów  osobowych,  a  polepszą
infrastrukturę  transportu  publicznego.
Dopasowanie odpowiedniej częstotliwości do
linii  komunikacyjnych,  ograniczenie  ruchu
pojazdów osobowych sprawi, że mieszkańcy
-  w  momencie,  gdy  publiczny  transport
zbiorowy  okaże  się  szybszy  i  tańszy
w dotarciu do pracy, na zakupy, czy w inne
miejsce  niż  prywatny  środek  transportu
chętniej  zaczną  korzystać  z  autobusów
i tramwajów, a także rowerów miejskich, czy
wypożyczalni hulajnóg elektrycznych.
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Formularz 2. Data dodania formularza 2 listopada 2020 15:50
Lp. Część dokumentu,

do którego odnosi
się uwaga
(rozdział/

strona/punkt)

Treść uwagi (propozycja
zmiany)

Uzasadnienie uwagi Komentarz

1 137 punkt tabelka Czy  w  takim  razie
propozycja  autobusów
elektrycznych  będzie  też
obsługiwała  przystanek
Rząsawa  dokładnie  ulice
Meliorantów?  A  drugie
pytanie czy przy budowie
takiej  trakcji  będzie
rozbudowana  strefa
chodnikowa/rowerowa? 

Proszę o poradę i odpowiedź Uwaga  ma  charakter  pytania  i  obejmuje
działania mające na celu rozwój infrastruktury
transportu  w  Częstochowa.  Szczegółowe
działania  będą  podejmowane  na  podstawie
założeń  strategicznych  w  sposób  najlepiej
realizujący cele wyznaczone przez Strategię.

Formularz 3. Data dodania formularza 5 listopada 2020 11:41 – Formularz został wysłany pusty. 

4. Podsumowanie.

Realizacja zadań przedstawionych w dokumencie „Strategia rozwoju  elektromobilności  dla  miasta Częstochowy
na lata 2020-2040” rozpocznie się w pierwszym kwartale 2021 r. 

Raport został opracowany przez Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy.
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