
Są szanse na „elektryki"

Szczecin
trafił na listę
Szczecin ma szanse na autobusy elektryczne. Prezentacja 
dwóch takich pojazdów odbyła się we wrześniu, jeden z nich 
przez kilka dni za darmo woził pasażerów. Prezydent Piotr 
Krzystek zapowiedział wtedy, że zakup takich pojazdów to 
kwestia 2-3 lat. A wniosek Szczecina przeszedł właśnie 
pozytywnie weryfikację do programu Gepard.

Głównym celem  program u 
jest poprawa jakości powietrza. 
Program realizowany jest w ra 
m ach umowy sprzedaży jedno
stek  przyznanej em isji z dn ia  
4 października 2012 r. podpisanej 
z Ministerstwem Rolnictwa, Żyw
ności i Środowiska H iszpanii. 
W ramach tego programu dofinan
sowane zostaną przedsięwzięcia 
zmierzające do obniżenia zużycia 
energ ii i paliw  w publicznym  
transporcie zbiorowym dotyczące

się wnioski miast: Gdyni, Ino
wrocławia, Polkowic, Poznania 
i Szczecina. Złożone w nioski 
pozytywnie przeszły w eryfika
cję NFOŚiGW i znalazły się na 
liście rankingowej przedsięwzięć 
wstępnie zakwalifikowanych do 
dofinansow ania w ram ach na
boru program u priorytetowego 
„System zielonych inwestycji -  
Część 2 -  GEPARD -  Bezemisyjny 
transport publiczny”. Dzięki temu 
do w ym ienionych m iast może

Do kilku miast może trafić łącznie 30 autobusów elektrycznych. Szczecin 
planuje zakupić sześć.

taboru , polegające na zakupie 
nowych autobusów elektrycznych, 
szkoleniu kierowców pojazdów 
publicznego transportu  zbioro
wego z obsługi bezemisyjnego 
taboru i dotyczące infrastruktu
ry i zarządzania, polegające na 
m odernizacji lub budowie stacji 
ładowania pojazdów publicznego 
transportu zbiorowego w zakre
sie dostosowania do autobusów 
elektrycznych.

Na liście rankingowej przedsię
wzięć wstępnie zakwalifikowanych 
w program ie G epard znalazły

trafić łącznie 30 autobusów elek
trycznych -  w tej liczbie Szczecin 
planuje zakupić 6. Wniosek mia
sta „Ograniczenie zanieczyszczeń 
pow ietrza -  zakup autobusów  
elektrycznych na potrzeby ko
m unikacji m iejskiej w Gminie 
Miasto Szczecin” zakłada całko
wity koszt inwestycji na poziomie
18,45 min zł. Wniosek opiewał na 
6 min zł pożyczki, której warunki 
będą teraz negocjowane. Zakup 
pow inien być zrealizowany do 
17 lutego 2020 r. ©©
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