Powstanie fabryka polskich
samochodów elektrycznych
Fabryka polskich samochodów elektrycznych Izera
ma powstać w woj. śląskim, w Jaworznie –
poinformowała we wtorek spółka ElectroMobility
Poland. Produkcja ma ruszyć w 2024 r.
We wtorek minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka,
przedstawiciele ElectroMobility Poland, Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), urzędu
marszałkowskiego woj. śląskiego, samorządu Jaworzna i
Lasów Państwowych podpisali w Katowicach
"Memorandum o współpracy przy przygotowaniu terenu
pod budowę pierwszej w Polsce fabryki samochodów
elektrycznych".
Premiera polskiej marki samochodów elektrycznych
Izera odbyła się w końcu lipca br. Firma ElectroMobility
Poland (EMP) przedstawiła oficjalnie dwa prototypy
polskich samochodów elektrycznych (w wersji SUV i
hatchback). Prezes ElectroMobility Poland Piotr Zaremba
zapowiedział wówczas, że pierwsze Izery zjadą z taśmy
produkcyjnej w III kw. kwartale 2023 r. Wcześniej – na
przełomie II i III kw. 2021 r. miała powstać fabryka.
We wtorek spółka ElectroMobility Poland poinformowała,
że spośród 30 analizowanych przez firmę lokalizacji
przyszłej fabryki najlepszą okazało się niespełna 90-tys.

Jaworzno w woj. śląskim (w ostatnim etapie analiz
rozpatrywano jeszcze Rudę Śląską). "Ten wybór i
finansowe wsparcie rządowe dla projektu umożliwi
rozpoczęcie inwestycji już jesienią 2021 r." – podała
we wtorek spółka.
Pod kątem lokalizacji zakładu ElectroMobility Poland, we
współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz
firmą doradczą, sprawdzała m.in. dostęp do mediów,
infrastruktury drogowej, ukształtowanie i sposób
użytkowania terenu oraz kwestie prawne związane z
własnością gruntów. Ważna była możliwość
zbudowania fabryki, odpowiedniego zalecza
logistycznego oraz parku dostawców.
Fabryka w Jaworznie będzie zlokalizowana na terenach
należących do Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
Prezes Zaremba deklarował we wtorek, że w związku z
koniecznością przeprowadzenia przed rozpoczęciem
budowy prac przygotowawczych, produkcja aut
rozpocznie się w 2024 r. Pracę dzięki inwestycji ma
znaleźć ok. 15 tys. osób: 3 tys. w zakładzie oraz 12
tys. u dostawców i kooperantów.
Spółka ElectroMobility Poland SA powstała w
październiku 2016 r. jako inicjatywa koncernów
energetycznych – PGE Polska Grupa Energetyczna SA,
Energa SA, Enea SA oraz Tauron Polska Energia SA, z

których każdy objął po 25 proc. kapitału akcyjnego.
W pracach nad polskim samochodem elektrycznym ma
być wykorzystywany potencjał Sieci Badawczej
Łukasiewicz. Tworzą ją 33 instytuty w całej Polsce,
które prowadzą badania m.in. nad innowacyjnymi
środkami transportu, magazynowaniem i
przetwarzaniem energii (ogniwa paliwowe,
superkondensatory, baterie i akumulatory), a także
doborem, implementacją i konfiguracją napędu
elektrycznego.

