Coraz więcej aut z napędem elektrycznym
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Według danych z końca grudnia 2021 r. w Polsce zarejestrowanych było łącznie 38 001
osobowych i 1657 użytkowych samochodów z napędem elektrycznym. W ubiegłym roku ich
liczba wzrosła o 20 253 sztuki, tj. o 93% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. – wynika
z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA.
Pod koniec grudnia 2021 r. po polskich drogach jeździło 38 001 elektrycznych samochodów
osobowych. Pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) odpowiadały za 49%
(18 795 szt.) tej części parku pojazdów, a pozostałą (51%) stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV,
ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 19 206 szt. Park elektrycznych samochodów dostawczych
i ciężarowych liczył 1657 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów
i motocykli, która na koniec grudnia składała się z 10 650 szt., jak również liczba osobowych
i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 325 136 szt. Pod koniec ubiegłego
miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 651 szt. Od stycznia do grudnia 2021 r.
flota elektrobusów powiększyła się o 220 zeroemisyjnych pojazdów.
Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się również infrastruktura
ładowania. Pod koniec grudnia 2021 r. w Polsce funkcjonowały 1932 ogólnodostępne stacje
ładowania pojazdów elektrycznych (3784 punkty). 30% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania
prądem stałym (DC), a 70% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub
równej 22 kW. W grudniu uruchomiono 119 nowych ogólnodostępnych stacji ładowania (240
punktów).
– Za nami trudny rok 2021, w którym kryzys półprzewodnikowy spowodował bardzo duże
zawirowania na rynku motoryzacyjnym – mówi Jakub Faryś, prezes PZPM. – Ponieważ w pojazdach
niskoemisyjnych ilość półprzewodników jest znacznie większa niż w pojazdach konwencjonalnych,

tym bardziej cieszy, że rosną rejestracje samochodów z napędami alternatywnymi. W 2021 r. w
Polsce zarejestrowano ich ponad 34%.
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