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Kiedy urządzenie podlega badaniom
 

1. Stacja ładowania to:

 

urządzenie budowlane obejmujące co najmniej jeden punkt ładowania o normalnej mocy (do 22 kW
w przypadku stacji ogólnodostępnej oraz powyżej 3,7 kW  do 22 kW w przypadku stacji innej niż
ogólnodostępna) lub punkt ładowania o dużej mocy, (powyżej 22 kW), związane z obiektem
budowlanym lub

 

wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania o
normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy

 

– wyposażone w oprogramowanie wykorzystywane do świadczenia usługi ładowania, wraz ze
stanowiskami postojowymi, których liczba odpowiada liczbie punktów ładowania umożliwiających
jednoczesne świadczenie tej usługi, oraz, w przypadku gdy stacja ładowania jest podłączona do sieci
dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, instalacją
prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego.

 

Stacje ładowania możemy podzielić na:

 

- Ogólnodostępne stacje ładowania dostępne na zasadach równoprawnego traktowania dla każdego
posiadacza pojazdu elektrycznego i pojazdu hybrydowego. Operatorzy ogólnodostępnych stacji
ładowania są zobowiązani do przekazywania danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych
(EIPA), a stacje ładowania podlegają badaniom technicznym przeprowadzanym przez UDT.

 

- Nieogólnodostępne stacje ładowania to wszystkie inne stacje ładowania, nie spełniające definicji
ogólnodostępnej stacji ładowania. W przypadku gdy takie stacje świadczą usługę ładowania podlegają
również badaniom technicznym przeprowadzonym przez UDT, natomiast eksploatujący nie są
zobligowani do przekazywania danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA).

 

2. Infrastruktura ładowania drogowego transportu publicznego to punkty ładowania wraz z
niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą oraz stacje wodoru, przeznaczone do
ładowania lub tankowania pojazdów samochodowych wykorzystywanych w transporcie publicznym, w
szczególności autobusów zeroemisyjnych.

https://www.udt.gov.pl/kiedy-urzadzeni-podlega-badaniom#


W przypadku punktów ładowania stanowiących infrastrukturę ładowania drogowego transportu
publicznego, prezes UDT nie wydaje opinii w zakresie zgodności dokumentacji technicznej z
wymaganiami technicznymi. Opinia jest wydawana jedynie w przypadku stacji ładowania (art. 15, pkt 1
Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych).
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