Elektryki dla ursynowskich urzędników. Ratusz zainwestuje
w trzy auta elektryczne
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Ursynowski ratusz przymierza się do przesiadki do samochodów elektrycznych. Urzędnicy
mają dostać ich aż trzy. - Trzeba wypełnić limity w mieście - tłumaczą władze Ursynowa.
Najpierw turbiny, fotowoltaika, a teraz - elektryczne samochody. Ursynowski urząd rozpoczyna
przygodę z elektromobilnością. Do urzędników trafią wkrótce trzy elektryki. Posłużą urzędowym
kierowcom do załatwiania spraw na mieście.
- Kierowca rano wyjeżdża, jedzie do centrum, tam dla elektryków są specjalnie wyznaczone miejsca,
więc nie będzie problemu z parkowaniem, a o 16 wraca i podłącza samochód do ładowania. Widzę w
tym logikę - mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa.
Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie samochody trafią na Ursynów. To się okaże podczas przetargu
w drugiej połowie roku. Dopiero w maju radni będą przesuwać środki w budżecie na tę inwestycję.
Wiadomo natomiast, gdzie będą ładowane.
- Na parkingu podziemnym, na poziomie -1 mamy stanowiska do ładowania - tłumaczy burmistrz
Kempa.

"Ustawowo nałożone zadanie"
Ursynowski ratusz jest więc przygotowany na nowe samochody. Te mają zostać udostępnione
urzędowi na zasadzie leasingu lub wypożyczenia. Dla dzielnicy oznacza to wydatek rzędu 60 tys.
złotych. Dlaczego celuje w elektryki, zamiast w spalinowe? To nie żadna fanaberia - zapewniają
władze Ursynowa.
- W mieście trzeba wypełnić limity z ustawy o elektromobilności. To ustawowo nałożone zadanie wyjaśnia Robert Kempa.
Wprowadzenie ustawy w życie jest przewidziane na początek przyszłego roku. W ciągu najbliższych
lat i tak wszystkie urzędnicze samochody musiałyby być niskoemisyjne - hybrydowe lub elektryczne.
Ratusz będzie już przygotowany.
Poza tym samo miasto nakłada na siebie taki obowiązek już teraz. Władze Ursynowa nie mogłyby
kupić nowego samochodu spalinowego poza dostawczym. - To standardy miasta, które indywidualnie
chce osiągnąć neutralność klimatyczną - zauważa burmistrz Kempa.

Oszczędności, oszczędności
Nowe elektryki nie musiały - co prawda - przypaść naszej dzielnicy. Urząd jednak skorzysta na tej
inwestycji. Kiedy samochody już trafią na Ursynów, ratusz zamierza sprzedać dwa spalinowe auta citroena i skodę. Oba auta mają już po kilkanaście lat i przyszedł czas na ich wymianę.
- Powstały wyliczenia, ile wyniosłyby naprawy tych, co mamy. Po tylu latach samochód jednak ich
wymaga. Więc jeszcze zaoszczędzimy - stwierdza burmistrz Ursynowa.
Ratusz zaoszczędzi także na paliwie, którego ceny wystrzeliły w ostatnim czasie w kosmos. Według
burmistrza Kempy naładowanie takiego elektryka to nieporównywalnie mniejszy koszt niż
zatankowanie spalinowca. Same plusy. Do czasu aż ktoś zapomni podłączyć samochodu do
ładowania. Całe szczęście pod ursynowskim urzędem jest stacja metra.
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