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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Białymstoku1 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1 

 

 

Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku od dnia 5 grudnia 2006 r. 

 

1. Realizacja zadań w zakresie tworzenia infrastruktury oraz innych warunków 
rozwoju elektromobilności. 

2. Realizacja zadań dotyczących rozwoju floty autobusów zeroemisyjnych w 
komunikacji miejskiej. 

3. Realizacja zadań w zakresie zapewnienia udziału pojazdów zeroemisyjnych w 
działalności Urzędu Miasta oraz zero- i niskoemisyjnych w wykonywaniu zadań 
publicznych przez Miasto. 

 

Od 1 stycznia 2016 r do 30 czerwca 2019 r. (z uwzględnieniem faktów o dowodów 
wykraczających poza ten okres, istotnych dla celów kontroli). 

 

Art. 2 ust 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

 

Bartłomiej Piasecki, inspektor kp., upoważnienie do kontroli nr KGP/76/2019 
z 7 sierpnia 2019 r.  

 (akta kontroli str.1-2) 

 

                                                      
1 Dalej: Urząd Miasta lub Urząd. 
2  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontroler 



 

3 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą Miasto na prawie powiatu Białystok4 było na wstępnym 
etapie realizacji zadań w zakresie rozwoju elektromobilności.  

Miasto uczestniczyło w działaniach na rzecz rozwoju publicznie dostępnych punktów 
ładowania samochodów elektrycznych poprzez wytypowanie potencjalnych 
lokalizacji ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów. Niemniej jednak NIK 
zwraca uwagę na istniejące ryzyko nie powstania do końca 2020 r. na terenie 
Miasta wymaganej ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych5 liczby punktów ładowania. Zatem Miasto będzie zobowiązane do 
sporządzenia planu budowy ogólnodostępnych punktów ładowania, o którym mowa 
w art. 62 ustawy o elektromobilności, który będzie realizowany przez właściwego 
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Miasto podjęło działania 
na rzecz opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Białegostoku. 

Stan zaawansowania realizacji obowiązków wynikających z art. 68 ust. 2 i 3 ustawy 
o elektromobilności był niski. We flocie użytkowanych pojazdów w obsługującym 
Miasto urzędzie nie było pojazdów elektrycznych. Dopiero w propozycji planu 
budżetu Miasta na 2020 r. zawarto kwotę 150 tys. zł na zakup samochodu 
elektrycznego do floty Urzędu. Przeprowadzone w toku kontroli analizy wykazały 
brak przygotowań Miasta w zakresie realizacji obowiązku 10% udziału pojazdów 
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 
użytkowanych przy wykonywaniu zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 
2 pkt 1 uem realizowanych przez gminę lub zlecanych podmiotom zewnętrznym 
w tym zakresie. Miasto posiadało tylko częściowe informacje o wymaganej liczbie 
pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym użytkowanych przy 
wykonywaniu zadań publicznych. 

W związku z negatywnym wynikiem Analizy Kosztów i Korzyści6, w Mieście nie 
podejmowano działań na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego. NIK 
jako stan nieprawidłowy wskazuje nieterminowe opracowanie AKK czyli z 44 
dniowym opóźnieniem oraz nieterminowe przekazanie sprawozdania o którym 
mowa w art. 38 ustawy o elektromobilności (wg stanu na 31 grudnia 2018 r.). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja zadań w zakresie tworzenia infrastruktury 
oraz innych warunków rozwoju elektromobilności 

W okresie objętym kontrolą Miasto przyjęło Plan zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego na lata 2015-2022 dla Miasta Białegostoku8 
zawierający odwołanie do Krajowej Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. 
(z perspektywą do 2030 r.). W dokumencie strategicznym zaplanowano promowanie 
transportu możliwie najmniej zanieczyszczającego środowisko i efektywnego 
energetycznie o napędzie elektrycznym, gazowym, hybrydowym lub z ogniwami 

                                                      
3  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
4 Dalej: Miasto. 
5  Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, ze zm. Dalej: ustawa o elektromobilności lub uem. 
6  Dalej: AKK. 
7  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8  Przyjęty uchwałą Rady Miasta nr XVI/240/15 z 14 grudnia 2015 r. Dalej: Plan transportowy. 
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paliwowymi. W punkcie 11 Przyjęte zasady planowania oferty przewozowej 
publicznego transportu zbiorowego założono, że preferowane będą zakupy taboru 
spełniającego najwyższe normy czystości spalin, z napędem hybrydowym lub 
elektrycznym. W Planie transportowym przedstawiono plany zakupu taboru 
niskoemisyjnego. W sumie zaplanowano zakup 100 autobusów niskoemisyjnych 
w latach 2014-2020. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Białegostoku i gmin Choroszcz, Czarna 
Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, 
Zabłudów do roku 20209, został przyjęty uchwałą Rady Miasta nr XV/222/15 z dnia 7 
grudnia 2015 r. Przewidziano w nim projekty do realizacji dotyczące 
niskoemisyjnego transportu: 
– Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej, w ramach 

którego zaplanowano zakup 30 szt. niskoemisyjnego taboru; 
– Intermodalny system komunikacyjny w Białymstoku, w ramach którego 

zaplanowano zakup 20 szt. niskoemisyjnego taboru; 
– Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku, w ramach którego 

zaplanowano zakup niskoemisyjnego, niskopodłogowego taboru autobusowego 
bez podawania konkretnych ilości autobusów; 

– Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim 
Obszarze Funkcjonalnym. W PGN Projekt ten został przewidziany jako część 
składowa poprzedniego projektu opisanego w pkt 4 niniejszego wystąpienia 
i w tym opracowaniu nie została określona dla niego liczba autobusów 
niskoemisyjnych planowanych do zakupienia. 

Ponadto, w PGN przewidziano również działanie polegające na promocji 
zastosowania pojazdów charakteryzujących się niską emisją spalin do atmosfery. 
Zadanie to nie zostało zrealizowane przez Miasto. Prezydent Miasta nie przedstawił 
powodów niepodjęcia działań promocyjnych. W swoich wyjaśnieniach poinformował, 
że prowadzono działania informacyjno-promocyjne na rzecz poprawy jakości 
środowiska, jednak nie były to działania ukierunkowane na elektromobilność10. 

(akta kontroli str. 141, 172-176) 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Białegostoku11 i gmin ościennych12, zawierało odwołania do planowanych zakupów 
niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej.  

W dniu 6 września 2019 r. podpisano umowę na wykonanie Strategii Rozwoju 
Elektromobilności w mieście Białystok. Termin na sporządzenie dokumentu ustalono 
na 10 tygodni od dnia zawarcia umowy. Prace miały być współfinansowane ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny część 2) Strategia 
rozwoju elektromobilności. 

W latach 2015-2019 (I półrocze) w Białymstoku nie było punktów ładowania 
samochodów elektrycznych w ogólnodostępnych stacjach ładowania. W tym samym 
okresie liczba zarejestrowanych samochodów wzrosła z sześciu (2015 r.) do 38 
w I poł. 2019 r. Urząd nie posiadał danych o zarejestrowanych samochodach 
hybrydowych typu plug-in.  

(akta kontroli, str. 10, 96-98, 10, 172-176, 197-204, 446-548) 

                                                      
9  Dalej również PGN, źródło: https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/ochrona_srodowiska/plan-

gospodarki-niskoemisyjnej-dla-miasta-bialegostoku-i-gmin-choroszcz-czarna-bialostocka-dobrzyniewo-duze-
juchnowiec-koscielny-lapy-suprasl-wasilkow-zabludow-do-roku-2020-1.html. 

10  Pismo nr ORN-VII.1710.26.2019 z dnia 12 września 2019 r. 
11  Dalej również Studium. 
12  Przyjęte uchwałą Rady Miasta nr XII/165/15 z dnia 18 czerwca 2019 r. 
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Minister Energii nie zwracał się do władz Miasta Białystok o współudział w realizacji 
działań związanych z Planem rozwoju Elektromobilności13.  

(akta kontroli str. 7-9, 104-141) 

Na podstawie danych przekazanych przez Urząd14 liczba ludności Białegostoku na 
31 grudnia 2018 r. wynosiła 280 870. Zgodnie z art. 60 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o elektromobilności limit minimalnej liczby punktów zainstalowanych do dnia 31 
grudnia 2020 r. w ogólnodostępnych stacjach ładowania w Mieście Białystok został 
określony na poziomie 100 punktów. Miasto przeanalizowało możliwe lokalizacje 
i wytypowało 80 lokalizacji stacji z podwójnymi punktami ładowania pojazdów. 
Analizie poddano również warunki doprowadzenia zasilania oraz dostępność 
punktów ładowania dla przyszłych użytkowników. […]15. Główne zagadnienia 
dotyczyły: przeanalizowania przekazanych lokalizacji publicznych punktów 
ładowania pojazdów i wyboru 50 z nich najbardziej optymalnych z punktu widzenia 
dostępności dla użytkowników i kosztów budowy, możliwości skrócenia procedur 
administracyjnych związanych z przeprowadzeniem budowy linii doprowadzających 
zasilanie do wybranych punktów ładowania. 

PGE Dystrybucja poinformowała16, że czas potrzebny na wybudowanie 
infrastruktury stacji ładowania wynosi […]17 

W związku z pracami dotyczącymi ustalenia lokalizacji dla punktów ładowania nie 
zostały jeszcze podjęte18 rozmowy z operatorem zajmującym się eksploatacją nowej 
sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych. 

(akta kontroli str. 7-9, 205, 199-204, 322-325) 

Według wyjaśnień Prezydenta Miasta19 Miasto rozważy możliwość wprowadzenia 
strefy czystego transportu, po zapowiedzianym przez rząd znowelizowaniu 
przepisów dotyczących powyższej kwestii, ponieważ w obecnym kształcie są one 
wątpliwe w realizacji. Jego zdaniem ograniczenia w ruchu pojazdów, wynikające ze 
strefy czystego transportu powinny być ustanawiane od niskich standardów do coraz 
wyższych.  

(akta kontroli str. 7-9, 172-176) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie podjęte działania dotyczące ustalenia 
lokalizacji publicznie dostępnych punktów ładowania samochodów. Niemniej jednak 
istnieje ryzyko, że do końca 2020 r. nie powstanie na terenie Miasta wymagana 
ustawą o elektromobilności liczba punktów ładowania. Zdaniem NIK aby było 
możliwe dotrzymanie terminu na wybudowanie wymaganych 100 publicznie 
dostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych należałoby możliwie jak 

                                                      
13  Przyjętym przez Ministerstwo Energii w 2017 r. 
14  Pismo nr ORN-VII.1710.26.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. 
15  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r.. poz. 1429, ze zm. – dalej: uodip) i 
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. . 
poz. 1010, ze zm. – dalej: uoznk).Wyłączenia dokonano w interesie PGE Dystrybucja S.A. Dalej 
oznaczenie: […] - wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 

16  Pismo nr RE1/7228/RM1/ST/1429/2019 z dnia 1 października 2019 r. 
17  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r.. poz. 1429, ze zm. – dalej: uodip) i 
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. . 
poz. 1010, ze zm. – dalej: uoznk).Wyłączenia dokonano w interesie PGE Dystrybucja S.A. Dalej 
oznaczenie: […] - wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
19  Pismo nr ORN-VII.1710.26.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. oraz nr ORN-VII.1710.26.2019 z dnia 25 

września 2019 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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najszybciej wytypować ostateczne lokalizacje 50 podwójnych stacji ładowania oraz 
na bieżąco współpracować z wykonawcą sieci w kwestii wydawania decyzji 
administracyjnych związanych z ich budową. 

W istniejących dokumentach strategicznych nie zostały przewidziane działania 
mające na celu tylko i wyłącznie rozwój elektromobilności. Miasto zleciło natomiast 
sporządzenie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Białegostoku. 

2. Realizacja zadań dotyczących rozwoju floty autobusów 
zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej 

Transport publiczny w Białymstoku realizowany był przez trzech operatorów na 
podstawie umów podpisanych 1 grudnia 2009 r. między Miastem Białystok 
a Komunalnym Zakładem Komunikacyjnym20 sp. z o.o., Komunalnym 
Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym21 sp. z o.o. oraz Komunalnym 
Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej22 sp. z o.o. Właścicielem 100% akcji 
wszystkich tych trzech spółek było Miasto Białystok.  

Łączna liczba autobusów całej komunikacji miejskiej na koniec 2018 r. 
w porównaniu do 2015 r. nieznacznie wzrosła z 257 do 264 sztuk. Łączna liczba linii 
obsługiwanych w okresie objętym kontrolą zmalała o jedną z 42 do 41. Długość 
wszystkich obsługiwanych linii wynosiła 604 km w 2015 r. natomiast w 2018 r. 
nieznacznie zmalała do 602 km. 

W transporcie publicznym eksploatowane były autobusy zasilane silnikiem 
spalinowym na olej napędowy oraz autobusy o napędzie hybrydowym. Liczba 
autobusów z napędem diesel wzrosła z 256 sztuk w 2015 r. do 260 sztuk w 2018 r. 
Wzrosła również liczba autobusów hybrydowych z jednego w 2015 r. do czterech 
sztuk w 2018 r. W latach 2015-2018 zwiększyła się liczba autobusów z klasą emisji 
spalin Euro 6, które na koniec 2018 r. stanowiły 44% wykorzystywanego taboru (116 
szt.), gdy w 2015 r. stanowiły one 33% floty wykorzystywanych autobusów. W tym 
samym okresie średnia wieku wszystkich użytkowanych autobusów wzrosła z 7,4 lat 
w 2015 r. do 8,8 lat w 2018 r. 

Użytkowany tabor autobusów wykonał w 2015 r. 16 194 tys. wozokilometrów23 
(w tym autobus o napędzie hybrydowym 63 tys. wzkm), natomiast w 2018 r. liczba 
przejechanych wzkm wzrosła do 16 263 tys. (w tym autobusy o napędzie 
hybrydowym wykonały 246 tys. wzkm). W analogicznym okresie spadła ilość 
zużycia paliwa z 6 384,5 ton paliwa w 2015 r. do 6 009,15 ton paliwa w 2018 r. 

 (akta kontroli str. 10-16, 21-39, 42-72, 75-92, 99, 100, 446-548) 

Zgodnie z art. 72 ustawy o elektromobilności, po raz pierwszy analiza kosztów 
i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji 
miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do 
napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji 
gazów cieplarnianych24 powinna być sporządzona w terminie do dnia 31 grudnia 
2018 r. Przedmiotowa AKK została zaakceptowana przez Prezydenta Miasta w dniu 
13 lutego 2019 r.  

AKK zawierała elementy wymagane art. 37 ust 2 oraz zgodnie z art. 37 ust. 
3 ustawy o elektromobilności i zapewniona została możliwość udziału 
społeczeństwa w jej opracowywaniu. AKK została opublikowana do opiniowania 
przez społeczeństwo w dniu 11 grudnia 2019 r. z terminem nadsyłania uwag do 
                                                      
20  Dalej również KZK. 
21  Dalej również KPK. 
22  Dalej również KPKM. 
23  Dalej: wzkm. 
24 Dalej: AKK lub Analiza Kosztów i Korzyści. 
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2 stycznia 2019 r. Wpłynęło łącznie 35 uwag od trzech nadawców. Wszystkie uwagi 
zostały odrzucone, z czego 16 uwag odrzucono ze względu na brak zasadności 
zgłoszonej uwagi, 10 uwag zostało odrzuconych z powodu braku związku uwagi 
z omawianym tematem natomiast dziewięć uwag odrzucono ze względów 
merytorycznych, np. z powodu błędnie wyciągniętych wniosków przez nadawców 
lub z powodu przyjmowania przez nadawców zbyt dalekich uproszczeń w przyjętych 
założeniach. AKK została zatwierdzona w dniu 13 lutego 2019 r., a w dniu 14 lutego 
2019 r. wysłano ją do Ministrów Energii, Środowiska oraz Przedsiębiorczości 
i Technologii. 

 (akta kontroli str. 446-548, 177-179, 180-185) 

Analiza Kosztów i Korzyści została przeprowadzona dla dwóch wariantów rozwoju 
komunikacji miejskiej w Białymstoku dla 15-letniego okresu od 2018 r. do 2032 r. 

Wariant 0 – utrzymanie stanu dotychczasowej floty konwencjonalnej. Przyjęto 
następujące założenia: do 2028 r. w Białymstoku będzie eksploatowana wyłącznie 
flota autobusów konwencjonalnych z normą emisji spalin co najmniej Euro 5. 
Wszystkie zakupione w tym okresie pojazdy będą zastępować wyeksploatowany 
najstarszy tabor. Harmonogram wymiany floty zakładał wymianę autobusów przez 
zakup taboru niskoemisyjnego w ilościach 20 sztuk w 2018 r., 20 sztuk w 2019 r. 
i 12 sztuk w 2020 r. W kolejnych latach założono wymianę 20 autobusów 
konwencjonalnych w każdym roku. 

Wariant 1 – wykorzystanie pojazdów elektrycznych w liczbie pozwalającej na 
spełnienie wymogów ustawy o elektromobilności. Przyjęto następujące założenia: 
do 2028 r. w Białymstoku będzie eksploatowana flota autobusów konwencjonalnych 
z normą emisji spalin co najmniej Euro 5 oraz flota autobusów elektrycznych. 
Zakupione pojazdy konwencjonalne zastąpią wyeksploatowany tabor 
konwencjonalny oraz pojazdy elektryczne zastąpią tabor konwencjonalny. 
Harmonogram wymiany floty zakładał wymianę autobusów przez zakup taboru 
elektrycznego w ilościach 14 szt. do 2021 r., 13 szt. do 2023 r., 27 szt. do 2025 r. 
oraz 27 szt. do 2028 r. Wytypowano linie autobusowe, które miały wykazywać 
największą efektywność przy zastosowaniu autobusów elektrycznych. Łączna liczba 
pojazdów potrzebnych do pełnego obsłużenia wyżej wymienionych linii wynosiła 68, 
zatem wymagane ustawą o elektromobilności 81 pojazdów przewyższało liczbę 
autobusów wymaganych do obsługi linii, dla których wykorzystanie taboru 
elektrycznego było najefektywniejsze. 

Prognozowany wzrost liczby wozokilometrów pomiędzy 2015 r. a 2020 r. wynosił 
4,14 %, na co miał wpływ roczny wzrost liczby wozokilometrów (rok do roku) 
o 1,035%. Zużycie paliwa w grupach eksploatacyjnych stanowiło maksymalne 
zużycie w spółkach Grupa A – 45,24 l/100 km, Grupa B – 47,41 l/100 km. 

Stosunkowo mały zasięg autobusu elektrycznego (120-250 km na jednym 
ładowaniu) wymuszał zastosowanie ładowania na przystankach końcowych, 
ewentualnie na wybranych przystankach na trasie przejazdu. Do dalszych analiz 
przyjęto zastosowanie ładowarek typu plug-in25 stosowane zazwyczaj na 
zajezdniach oraz pantografowe26, które można było zastosować na trasie przejazdu 
lub na przystankach końcowych. Wybór ten uwzględniał również kwestię wielkości 
zastosowanych akumulatorów, która w dalszej kolejności warunkowała liczbę miejsc 
dla pasażerów w autobusie. 

W analizie społeczno-ekonomicznej oszacowano koszty emisji gazów 
cieplarnianych i szkodliwych substancji w latach 2021-2032, w poszczególnych 

                                                      
25  Ładowarka zewnętrzna, podłączana do pojazdu za pomocą kabla. 
26  Ładowanie pantografowe zakłada wykorzystanie bezobsługowego systemu kontaktowego ładowania. 
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wariantach. Dla wariantu 0 całkowite koszty emisji wyniosły 50,8 mln zł, w tym: CO2 
w wysokości 10,25 mln zł (214,9 zł/t), NMHC/NMVOC w wysokości 0,97 mln zł, NOx 
w wysokości 33,97 mln zł, PM w wysokości 5,60 mln zł. Nie ponoszono w tym 
wariancie kosztów z tytułu emisji SO2. W Wariancie 1 całkowite koszty emisyjne 
wynosiły 24,6 mln zł, w tym: CO2 w wysokości 10,29 mln zł (215 zł/t), SO2 
w wysokości 4,90 mln zł, NMHC/NMVOC w wysokości 3,40 tys. zł, NOx w wysokości 
4,59 mln zł, PM w wysokości 4,81 mln zł Sumaryczne oszczędności w opłatach za 
emisję gazów cieplarnianych i szkodliwych substancji z tytułu zastosowania 
autobusów zeroemisyjnych wynosiły 26,19 mln zł. 

AKK uwzględniała finansowanie utrzymania komunikacji miejskiej ze wszystkich 
dostępnych źródeł, w tym między innymi: ze sprzedaży biletów, porozumień 
międzygminnych, opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej, umów 
dzierżawy autobusów, dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Funduszu 
Niskoemisyjnego Transportu. 

Dla dokonania oceny rentowności wariantów w analizie finansowo-ekonomicznej 
przyjęty został okres eksploatacji autobusu elektrycznego wynoszący 12 lat oraz 
wykorzystano wskaźniki analizy finansowej takie jak finansowa stopa dyskonta na 
poziomie 4%, natomiast społeczną stopę dyskontową przyjęto na poziomie 4,5%. 
Obliczono bieżącą wartość netto przepływów pieniężnych, który dla Wariantu 0 
przyjął wartość ujemną na poziomie 860 303 tys. zł, natomiast dla wariantu 1 także 
przyjął wartość ujemną na poziomie 896 744 tys. zł. 

Według dokonanych obliczeń zakup autobusów elektrycznych w Białymstoku był 
nierentowny, gdyż użytkowanie ich w okresie przyjętym do analizy byłoby droższe 
o 36 mln zł niż autobusów konwencjonalnych. 

W AKK nie oszacowano kosztów wypadków, kosztów społecznych emisji hałasu 
oraz zgeneralizowanych kosztów transportu, w tym kosztów eksploatacji pojazdów 
innych uczestników niż podmiot objęty analizą. Według wyjaśnień Prezydenta 
Miasta27 w ustawie o elektromobilności przedstawiono zakres analizy kosztów 
i korzyści, który powinien zawierać analizę społeczno-ekonomiczną uwzględniającą 
wycenę kosztów związanych z emisją szkodliwych substancji. Z tego względu 
koszty związane z hałasem dla przyjętych wariantów, generalizowanym kosztem 
transportu, w tym kosztów eksploatacji pojazdów (innych uczestników niż objęty 
AKK podmiot) oraz kosztów czasu (straty czasu), wypadkami, nie zostały 
uwzględnione w analizach. Ustawodawca nie określił ich jako elementy wymagane 
w analizie kosztów i korzyści. 

Z przeprowadzonej analizy AKK wynikało, że Wariant 1 byłby ekonomicznie 
porównywalny do Wariantu 0 w przypadku uzyskania 19% lub 30% dofinansowania 
(w zależności od przyjętego współczynnika zużycia energii elektrycznej). 

(akta kontroli str. 446-548, 153-156) 

Plan transportowy został przyjęty uchwałą Rady Miasta nr XVI/240/15 z dnia 14 
grudnia 2015 r. Plan ten nie został zaktualizowany przez Miasto Białystok. Wyniki 
Analizy kosztów i korzyści wdrażania elektromobilności nie dawały przesłanek do 
jego zaktualizowania, w szczególności gdy nie były realizowane projekty dążące do 
zapewnienia pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej.  

(akta kontroli str. 446-548, 153-156) 

                                                      
27  Pismo nr ORN-VII.1710.26.2019 z dnia 2 października 2019 r. 
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Miasto uczestniczyło w konsultacjach dotyczących programu Bezemisyjny Transport 
Publiczny. Według wyjaśnień Prezydenta Miasta28 ostatecznie porozumienie 
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju29 nie zostało podpisane. Jako przyczynę 
nie uczestniczenia w Programie podał kwestię wycofania się z udziału w programie 
głównych dostawców autobusów elektrycznych (Solaris i Volvo) oraz dopuszczenie 
do przetargu wykonawców nieposiadających odpowiedniego doświadczenia, 
zdolności wytwórczych i środków finansowych. Jego zdaniem dokumenty 
publikowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ocenie Miasta nie 
gwarantowały uzyskania oferty spełniającej oczekiwania zamawiającego. 

(akta kontroli str. 96-98, 147-149) 

W związku z wykazanym w AKK brakiem opłacalności zapewnienia autobusów 
elektrycznych w komunikacji miejskiej nie realizowano zamówień związanych 
z nabyciem zeroemisyjnego taboru oraz związanej z nim obsługą infrastruktury. 

(akta kontroli str. 541-543) 

W Planie transportowym przewidziano następujące projekty mające na celu 
nabywanie autobusów niskoemisyjnych: 
1. Poprawa dostępności centrum Białegostoku. Zaplanowano zakup 30 sztuk 

taboru niskoemisyjnego. W ramach tego projektu opublikowano dwa ogłoszenia 
o zamówieniu publicznym 9 listopada 2017 r. oraz 22 grudnia 2017 r. na zakup 
odpowiednio 20 autobusów (2 hybrydowe i 18 o normie emisji spalin Euro 6) 
i 18 autobusów o normie emisji spalin Euro 6. Wyłonienie najkorzystniejszych 
ofert nastąpiło w dniach 5 lutego 2018 r. oraz 15 marca 2018 r. W ramach 
postępowania nabyte zostały 2 autobusy hybrydowe marki Volvo, za kwotę 3,6 
mln zł oraz 18 autobusów marki Evo Bus o normie emisji spalin Euro 6 za 
kwotę 29,8 mln zł. Postępowanie przetargowe wszczęte ogłoszeniem 
z 9 listopada 2017 r. zrealizowano częściowo w zakresie dostawy dwóch 
autobusów hybrydowych, natomiast pozostałe 18 autobusów zostały nabyte 
w drodze ponownego przetargu rozpoczętego ogłoszeniem z 22 grudnia 
2017 r. Pierwsza część tego postępowania została unieważniona30 z powodu 
braku ofert. Pojazdy zostały zakupione ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Program został przewidziany do 
realizacji w latach 2015-2022. Pozostałe pojazdy miały być nabywane 
w kolejnych postępowaniach przetargowych. Autobusy zostały odebrane31 we 
wrześniu i październiku 2018 r. 

2. Rozwój infrastruktury transportu miejskiego. Zaplanowano zakup 30 autobusów 
hybrydowych. W ramach tego projektu opublikowano dwa ogłoszenia 
o zamówieniu w dniu 2 lipca 2018 r. na zakup 2 autobusów hybrydowych i 22 
autobusy o normie emisji spalin Euro 6. Wyłonienie najkorzystniejszych ofert 
nastąpiło w dniach 11 września 2018 r. i 4 października 2018 r. W ramach 
postępowania nabyte zostały 2 autobusy hybrydowe marki Volvo za kwotę 3,6 
mln zł oraz 18 autobusów o normie emisji spalin Euro 6 marki Solaris za kwotę 
27,4 mln zł. Pojazdy zostały zakupione ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Program został przewidziany do 
realizacji w latach 2015-2022. Pozostałe pojazdy miały być nabywane 
w kolejnych postępowaniach przetargowych. Dwa Autobusy marki Volvo 
zostały przekazane w kwietniu 2019 r. natomiast 17 autobusów marki Solaris 
we wrześniu 2019 r. 

                                                      
28  Pismo nr ORN-VII.1710.26.2019 z dnia 5 września 2019 r. oraz pismo nr ORN-VII.1710.26.2019 z dnia 19 

września 2019 r. 
29  Dalej: NCBiR. 
30  https://www.bip.bialystok.pl/postepowania/zamowienia/dostawa-20-autobusow-w-ramach-projektu-poprawa-

dostepnosci-centrum-bialegostoku-dla-komunikacji-miejskiej.html. 
31  20 protokołów przekazania dla dwóch autobusów hybrydowych i dla osiemnastu niskoemisyjnych. 
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3. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim 
Obszarze Funkcjonalnym. Zaplanowano zakup 20 autobusów. W ramach tego 
projektu opublikowano dwa ogłoszenia o zamówieniu 14 czerwca 2019 r. i 24 
czerwca 2019 r. Wyłonienie najkorzystniejszych ofert nastąpiło w dniach 30 
sierpnia 2019 r. i 26 września 2019 r. Nabyte zostały 2 autobusy hybrydowe 
marki Volvo za kwotę około 3,7 mln zł oraz 10 autobusów o normie emisji 
spalin Euro 6 za kwotę 25,1 mln zł. Pojazdy zostały zakupione ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego realizowany w ramach partnerstwa Miasta Białystok z gminami 
sąsiednimi: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec 
Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów. Zgodnie z umową podpisaną 
w dniu 11 września 2019 r., autobusy marki Volvo zostaną dostarczone do dnia 
10 marca 2020 r. Natomiast przekazanie pozostałych 10 szt. planowane było 
po podpisaniu umowy w dniu 11 października 2019 r. Program został 
przewidziany do realizacji w latach 2015-2022. Pozostałe pojazdy miały być 
nabywane w kolejnych postępowaniach przetargowych. 

4. Intermodalny węzeł komunikacyjny. Zaplanowano zakup 20 autobusów 
hybrydowych. Przeprowadzenie postępowań przetargowych na nabycie 
autobusów w ramach tego projektu planowane było na lata 2020-2021. 

W ramach wymienionych wyżej projektów, Miasto planowało zakup łącznie stu 
autobusów niskoemisyjnych. Jednak łączna liczba autobusów, które zostały 
zakupione lub zostaną zakupione w ramach prowadzonych i planowanych 
postępowań przetargowych będzie wynosiła 72 sztuki. Różnica w liczbie 
nabywanych autobusów wynika z faktu, że w Planie transportowym przedstawiono 
wielkości szacunkowe określane na dzień sporządzenia planu. Jednak w momencie 
przystąpienia do realizacji tych zakupów, ilości zostały skorygowane w odniesieniu 
do aktualnych potrzeb i dostępności środków. 

Niezależnie od zakupów realizowanych przez Miasto, Komunalne Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. użytkowało cztery autobusy w ramach leasingu 
operacyjnego, które zostały nabyte na podstawie przeprowadzonego postępowania 
przetargowego. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w 6 lutego 2016 r. 
a rozstrzygnięto 1 kwietnia 2016 r. Wszystkie autobusy zostały dostarczone 31 
sierpnia 2016 r. 

 (akta kontroli str. 104-141, 207, 210-318, 441, 851-1048,) 

Użytkowane w Białymstoku autobusy hybrydowe posiadały automatyczny układ 
przełączania źródła zasilania między silnikiem elektrycznym i spalinowym, który 
dodatkowo był wyposażony w system odzyskiwania energii podczas hamowania. 
Silnik elektryczny był wykorzystywany podczas ruszania i zwalniania, a na trasie 
autobus napędzał zwykły silnik diesla. 

(akta kontroli str. 355-439) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Prace nad sporządzeniem Analizy Kosztów i Korzyści zakończono w dniu 13 lutego 
2019 r., natomiast zgodnie z art. 72 ustawy o elektromobilności jednostka 
samorządu terytorialnego po raz pierwszy powinna sporządzić analizę w terminie do 
dnia 31 grudnia 2018r.  

Przyczyną opóźnień w przyjęciu AKK było zbyt późne rozpoczęcie prac związanych 
z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dokumentu. Przekazanie Analizy 
Kosztów i Korzyści Zamawiającemu w dniu 7 grudnia 2018 r. skutkowało tym, że 21-
dniowy termin na zgłaszanie uwag do opracowania przez zainteresowanych, 
w ramach konsultacji społecznych, można było wyznaczyć najwcześniej na dzień 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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1 stycznia 2019 r., tj. 1 dzień, po terminie, w którym AKK powinna być już przyjęta 
przez władze Miasta. Ostatnie uwagi wpłynęły 1 stycznia 2019 r. Rozpatrywanie 
uwag zakończyło się w dniu 13 lutego 2019 r., przez co wtedy dopiero można było 
przedstawić Prezydentowi wyniki AKK. Osobą nadzorującą przygotowanie Analizy 
Kosztów i Korzyści był Dyrektor Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej. 

(akta kontroli str. 153-156, 173-175, 322-325) 

Zdaniem NIK, AKK powinno być przygotowane w takim terminie, aby mogło zostać 
zatwierdzone przez Prezydenta do dnia 31 grudnia 2018 r. 

Z uwagi na negatywny wynik opłacalności wprowadzania do taboru komunikacji 
miejskiej autobusów zeroemisyjnych Miasto nie podejmowało działań na rzecz 
rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego. NIK jako nieprawidłowe działanie 
ocenił nieterminowe przeprowadzenie Analizy Kosztów i Korzyści, która została 
sporządzona z opóźnieniem 44-dniowym. 

3. Realizacja zadań w zakresie zapewnienia udziału 
pojazdów zeroemisyjnych w działalności Urzędu Miasta 
oraz zero- i niskoemisyjnych w wykonywaniu przez 
Miasto zadań publicznych. 

Miasto będzie zobowiązane do zapewnienia od dnia 1 stycznia 2022 r. trzech 
pojazdów elektrycznych we flocie urzędu32, ponieważ flota urzędu liczyła 28 
samochodów, w tym 11 sztuk Białostockiej Komunikacji Miejskiej służącej do 
przewozu osób niepełnosprawnych.  

Miasto zapewniło kwotę 150 tys. zł na zakup pojazdu elektrycznego w projekcie 
planu wydatków na 2020 r. Planowany był zakup osobowego samochodu 
elektrycznego do realizacji bieżącej obsługi transportowej Urzędu.  

(akta kontroli str. 322-325, 850) 

Zgodnie z brzmieniem art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności, Miasto było 
zobowiązane do wykonywania lub zlecania zadań publicznych przy wykorzystaniu 
pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym początkowo od 
1 stycznia 2020 r., a w dalszej kolejności termin ten został przesunięty na dzień 
1 stycznia 2022 r. Według wyjaśnień Prezydenta Miasta33 nie podejmowano działań 
w Urzędzie Miasta aby zrealizować obowiązki wynikające z art. 68 ust. 3 ustawy 
o elektromobilności z uwagi na przesunięcie pierwotnego terminu o dwa lata do dnia 
1 stycznia 2022 r. 

Na potrzeby kontroli NIK w tabeli dotyczącej przygotowania Miasta do realizacji 
obowiązku w zakresie wykonywania zadań publicznych przy wykorzystaniu 
pojazdów elektrycznych, Prezydent wytypował tylko jedno zadanie Przewóz osób 
niepełnosprawnych, do którego wykorzystywanych jest 11 pojazdów spalinowych. 

Według wyjaśnień Prezydenta Miasta Białystok34, Miasto realizowało obowiązek 
wynikający z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności przy zlecaniu nowych 
zamówień publicznych, takich jak: 
– postępowanie na Utrzymanie działek gminnych zlokalizowanych na terenie 

Białegostoku, termin nadsyłania ofert mijał 15 października 2019 r., 

                                                      
32  Art. 68 ust. 2 ustawy o elektromobilności. 
33  Pismo nr ORN-VII.1710.26.2019 z dnia 19 września 2019 r. 
34  Pismo nr ORN-VII.1710.26.2019 z dnia 19 września 2019 r. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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– postępowanie na Budowę intermodalnego węzła komunikacyjnego 
w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – Część II – Układ drogowy, 
termin składania ofert mijał 22 października 2019 r., 

– postępowanie na Budowę dublera ulicy Jana Klemensa Branickiego na odcinku 
od ul. Geodetów do placu W. Antonowicza, w dniu 23 sierpnia 2019 r. wybrano 
najkorzystniejszą ofertę, 

– Straż Miejska, działająca jako jednostka budżetowa Miasta Białystok podpisała 
umowę w dniu 31 maja 2019 r. na dostawę samochodu o napędzie 
elektrycznym, w ramach postępowania na zakup łącznie trzech pojazdów. 
Dostawa pojazdu nastąpiła w dniu 30 września 2019 r. 

W projektach umów35 dla wyżej wymienionych zamówień przewidziano zapisy 
zobowiązujące Wykonawców do zapewnienia, aby od dnia 1 stycznia 2022 r. udział 
samochodów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie 
samochodów potrzebnych do wykonania zadania wynosił 10 %. 

(akta kontroli str. 98, 147-149, 323) 

Sprawozdania, o których mowa w art. 38 ustawy o elektromobilności, Urząd 
przekazał Ministrowi Energii pismami z dnia 18 maja 2018 r. (wg stanu na 31 
grudnia 2017 r.) oraz z dnia 14 lutego 2019 r. (wg stanu na 31 grudnia 2018 r.) tj. 14 
dni po terminie ustawowym. W obydwu przypadkach przekazano informacje, że 
Urząd nie posiadał w swojej flocie samochodów elektrycznych. W sprawozdaniu za 
2018 r. nie podano udziału autobusów zeroemisyjnych we flocie komunikacji 
miejskiej oraz udziału pojazdów elektrycznych oraz napędzanych gazem ziemny 
użytkowanych przy realizacji zadań publicznych. Realizacja obowiązku 
sprawozdawczego miała na celu poinformowanie ministra do spraw energii 
o stopniu realizacji obowiązków zawartych w ustawie, jak i poziomu osiągnięcia 
celów zawartych w Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw 
alternatywnych36. 

(akt kontroli str. 17, 150, 177) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Informacja przekazywana do Ministra Energii na podstawie art. 38 ustawy o 
elektromobilności, o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych lub 
pojazdów napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów według 
stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. została przekazana z czternastodniowym 
opóźnieniem, tj. w dniu 14 lutego 2019 r., zamiast do dnia 31 stycznia 2019 r. 

W Urzędzie Miejskim w Białymstoku osobą odpowiedzialną za przekazanie tych 
informacji do Ministerstwa Energii był Dyrektor Zarządu Białostockiej Komunikacji 
Miejskiej. 

 (akta kontroli str. 177) 

Miasto było na wstępnym etapie realizacji zadania dotyczącego zapewnienia od 
dnia 1 stycznia 2022 r. 10% udziału samochodów elektrycznych we flocie urzędu 
jego obsługującego. Miasto zaplanowało w projekcie budżetu na 2020 r. 150 tys. zł 
na zakup jednego samochodu elektrycznego. 

Miasto nie dokonało przeglądu zadań publicznych, zarówno realizowanych przez 
Miasto, gminne jednostki organizacyjne Miasta jak i podmioty na podstawie umowy, 
w których konieczne byłoby zastosowanie samochodów elektrycznych lub 
z napędem na gaz ziemny. NIK zauważa, że w przypadku gdyby w ustawie 

                                                      
35  Źródło: www.bip.bialystok.pl zamówienia o numerach: DGK-IV.271.69.2019, ZDM-X.271.15.2019.AH, ZDM-

III.271.13.2019.EH 
36  https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/sprawozdania [2019.12.20]. 
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o elektromobilności nie przesunięto o dwa lata terminów osiągnięcia limitów 
zawartych w art. 68 ust. 2 i 3, pierwotny termin 1 stycznia 2020 r. nie zostałby 
dotrzymany. Dalsze odkładanie prac analitycznych i przygotowawczych w czasie 
może skutkować ryzykiem wygaśnięcia umów z podmiotami na podstawie art. 76 
ust. 2 uem. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Zorganizowanie procesu sporządzania kolejnego AKK tak aby zapewniał 
opracowanie tego dokumentu w terminie ustawowym określonym w art. 37 ust. 
1 ustawy o elektromobilności – 36 miesięcy od sporządzenia pierwszej AKK. 

2. Zaplanowanie prac nad sporządzaniem corocznych informacji o liczbie i udziale 
procentowym pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym 
w użytkowanej flocie pojazdów, w taki sposób aby dochować terminu 
wynikającego z art. 38 ustawy o elektromobilności. 

  

Wnioski 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej 
Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, 
nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa,    10  czerwca 2020 r. 
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