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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Gdańsku1, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk 

 

Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta, od 7 marca 2019 r. W okresie od 17 
stycznia 2019 r. do 6 marca 2019 r. funkcję Prezydenta Miasta pełniła Aleksandra 
Dulkiewicz2. Poprzednio, w okresie objętym kontrolą, do 14 stycznia 2019 r. stano-
wisko Prezydenta Miasta zajmował Paweł Adamowicz. 

 

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

Realizacja zadań dotyczących rozwoju floty autobusów zeroemisyjnych 
w komunikacji miejskiej. 

Realizacja zadań w zakresie zapewnienia udziału pojazdów zeroemisyjnych 
w działalności urzędu gminy oraz zero- i niskoemisyjnych w wykonywaniu zadań 
publicznych przez gminę. 

 

1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r. (z uwzględnieniem faktów i dowodów wy-
kraczających poza ten okres, istotnych dla celów kontroli) 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

 

 

Wojciech Żukowski, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli 
nr KGP/96/2019 z 20 września 2019 r.  

 (akta kontroli str.1-2) 

 

                                                      
1 Dalej: Gmina, Miasto lub Urząd. 
2 Wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zm.), w związku ze stwierdzeniem przez Komisarza 
Wyborczego w Gdańsku postanowieniem nr 6/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. wygaśnięcia mandatu Prezydenta 
Miasta Gdańska Pawła Adamowicza z powodu śmierci w dniu 14 stycznia 2019 r. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą Miasto było na wstępnym etapie realizacji zadań w za-
kresie rozwoju elektromobilności. 

Dynamika rozwoju infrastruktury w postaci punktów ładowania samochodów elek-
trycznych w ogólnodostępnych stacjach wskazywała na ryzyko, że na koniec 2020 r. 
nie zostanie osiągnięty limit wynikający z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycz-
nia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych5. Dotychczas funkcjonują-
ce dziewięć ogólnodostępnych punktów ładowania wybudowanych w 2014 r. przez 
Miasto i utrzymywanych przez Miasto stanowiło tylko około 4% limitu określonego 
na przynajmniej 210 punktów. Miasto nie przeprowadziło analizy pod kątem opty-
malnej liczby i lokalizacji publicznych stacji ładowania, a współpraca Miasta z wła-
ściwym miejscowo operatorem systemu dystrybucji (elektroenergetycznego) w ba-
danym obszarze była na początkowym etapie. Zatem NIK wskazuje na konieczność 
zintensyfikowania współpracy pomiędzy Miastem a operatorem, w szczególności 
w związku z realizacją obowiązków wynikających z art. 61-62 ustawy o elektromo-
bilności.  

Działania w zakresie zapewnienia udziału pojazdów zeroemisyjnych we flocie Mia-
sta oraz pojazdów zero- i niskoemisyjnych przy realizacji zadań publicznych przez 
Miasto lub na jego rzecz były na wstępnym etapie ich realizacji. W ocenie NIK, gdy-
by nie przesunięcie terminu obowiązku zapewniania przez jednostki samorządu 
terytorialnego 10% udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojaz-
dów w obsługujących ją urzędzie z dnia 1 stycznia 2020 r. na dzień 1 stycznia 
2022 r., Gmina mogłaby nie wywiązać się z zapewnienia realizacji tego obowiązku6. 
Stan przygotowania się podmiotów realizujących zadania publiczne do wypełnienia 
limitów określonych w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności również był niski7. 
Posiadana przez te podmioty liczba pojazdów elektrycznych lub napędzanych na 
gaz ziemny może skutkować koniecznością wypowiedzenia umów na świadczenie 
usług w tym zakresie po 2021 r. 

W okresie objętym kontrolą nie były prowadzone działania przez Miasto w zakresie 
rozwoju floty autobusów zeroemisyjnych w komunikacji publicznej. W ocenie NIK 
negatywny wynik Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy 
świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych8 spowodował, 
że Miasto nie podejmowało działań na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu 
publicznego, poprzestając na wymianie najbardziej wyeksploatowanego taboru 
konwencjonalnego (o napędzie spalinowym). 

Urząd nie wypełnił ustawowego obowiązku przesłania ministrowi właściwemu do 
spraw energii informacji w zakresie określonym w art. 38 ustawy o elektromobilności 
za 2018 r. – tj. o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych lub pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów. 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
5 Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, ze zm. Dalej: ustawa o elektromobilności. 
6 Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. udział pojazdów elektrycznych we flocie Urzędu Gminy wynosił 
3,75%. 
7 Udział takich pojazdów powinien wynosić 10% we flocie wszystkich pojazdów takich podmiotów do końca 
2021 r., a wynosił wg stanu na koniec października 2019 r. – około 0,9%. 
8 Dalej: Analiza lub AKK. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

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

W okresie objętym kontrolą Gmina przyjęła następujące dokumenty strategiczne 

związane z rozwojem zeroemisyjnego transportu publicznego: 

– Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta 

Gdańska na lata 2014-2030, przyjęty uchwałą nr XLIX/1104/14 Rady Miasta 

Gdańska z 27 lutego 2014 r.10; 

– Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska 2030, przyjęty uchwałą nr 

LV/1615/18 Rady Miasta Gdańska z 28 czerwca 2018 r.11 

Głównym celem Planu transportowego na lata 2014-2030 było zaplanowanie orga-
nizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta Gdańska zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju, między innymi poprzez redukcję negatywne-
go oddziaływania transportu na środowisko. Zaplanowano sukcesywny wzrost 
udziału taboru autobusowego z napędem elektrycznym w ogólnej strukturze taboru 
komunikacji miejskiej w Gdańsku do końca 2030 r., który będzie zależny od dostęp-
ności sprawdzonych technologii.  

W Planie Mobilności wyznaczonych zostało dla Miasta sześć celów strategicznych, 
stanowiących główne kierunki działań. W odniesieniu do bezpiecznego i efektywne-
go (w tym także ekologicznego) systemu transportowego sformułowano działanie nr 
III.3 Ograniczenie emisji w transporcie zbiorowym w ramach działania III Transport 
zbiorowy, mające służyć realizacji celu strategicznego nr 5 Redukcja negatywnego 
oddziaływania transportu na ludzi, zdrowie i środowisko. Do kluczowych zadań 
w tym obszarze zaliczono: wprowadzenie technologii, która pozwoli na zastąpienie 
autobusów spalinowych autobusami ekologicznymi (elektrycznymi lub na paliwo 
wodorowe), instalację stacji tankowania (ładowania), prowadzenie badań jakości 
powietrza, monitorowanie hałasu. Za realizację powyższych działań odpowiedzialna 
była miejska spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o., jako źródła finanso-
wania wskazano budżet własny tej spółki oraz budżet Miasta i środki zewnętrzne 
(unijne). Ze sprawozdania z realizacji Planu Mobilności za 2018 r.12 wynikało, że 
spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje sukcesywnie eliminowała z ruchu autobusy 
nie spełniające norm emisji pyłów i gazu określonych w normie EURO VI. W 2018 r. 
wycofano 10 autobusów nie spełniających tej normy. Na lata 2019-2020 planowane 
były zakupy autobusów nowych oraz dzierżawa nowych autobusów spełniających 
normę EURO VI. 

W obowiązującym w Gminie, w okresie objętym kontrolą, Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego13, nie określono kwestii związanych 
z elektromobilnością. 

                                                      
9 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. 
10 Opracowany przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. Dalej: Plan transportowy. 
11 Opracowany przez Zespół projektowy (w skład którego weszli m.in. przedstawiciele jednostek miejskich, 
świata nauki, NGO-s, Policji i Straży Miejskiej) powołany zarządzeniem nr 1501/16 Prezydenta Miasta Gdańska 
z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Zrównoważonego Planu Mobilności 
Miejskiej dla Gdańska, ang. Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), dalej: Plan Mobilności. 
12 Opracowanym w lutym 2019 r. 
13 Przyjęte uchwałą nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdańska z 23 kwietnia 2018 r., zmieniono uchwałą nr XII/218/19 
RMG z 27 czerwca 2019 r. Poprzednio obowiązywało Studium przyjęte uchwałą nr XVIII/431/07 RMG z 20 
grudnia 2007 r. 

Opis stanu faktyczne-
go 
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Miasto uczestniczyło w konkursie o dofinansowanie opracowania Strategii rozwoju 
elektromobilności dla Gminy Miasta Gdańska do roku 2035 ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach 
programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia 
Rozwoju Elektromobilności. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych 
w Urzędzie14 nie została podpisana przedmiotowa umowa o dofinansowanie.  

Minister Energii nie zwracał się do Miasta o współudział w realizacji działań związa-
nych z Planem rozwoju Elektromobilności w Polsce15 w związku z czym Gmina nie 
przedstawiła propozycji takich działań16. 

(akta kontroli str. 3-162, 287-290, 295) 

Zgodnie z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy o elektromobilności, do dnia 31 grudnia 2021 r. 
w Gminie powinno być zainstalowanych 210 punktów ładowania samochodów elek-
trycznych w ogólnie dostępnych stacjach ładowania17. 

W latach 2016-2019 (I poł.) w Gdańsku funkcjonowało dziewięć publicznie dostęp-
nych punktów ładowania samochodów elektrycznych o normalnej mocy ładowania, 
zlokalizowanych na terenie trzech stacji ładowania. W latach 2016-2019 (I pół.) licz-
ba zarejestrowanych samochodów elektrycznych wzrosła ponad siedmiokrotnie z 45 
samochodów zarejestrowanych w 2016 r. do 339 takich samochodów na koniec 
pierwszego półrocza 2019 r. Natomiast liczba zarejestrowanych samochodów hy-
brydowych typu plug-in, wzrosła w tym okresie czterokrotnie z 129 do 522.  

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska wyjaśnił18, że Miasto nie przeprowadziło 
jeszcze analizy pod kątem optymalnej liczby i lokalizacji publicznych stacji ładowa-
nia. Taka analiza ma być wykonana w ramach zleconej do opracowania Strategii 
rozwoju elektromobilności po uzyskaniu na ten cel dofinansowania z NFOŚiGW. 
Przedstawiciele Miasta odbyli szereg spotkań z lokalnym Operatorem Systemu Dys-
trybucyjnego (OSD – tj. Energa-Operator SA Oddział w Gdańsku). Jednak nie usta-
lono, które podmioty będą operatorami punktów ładowania, czy też jaki był przewi-
dywany termin ich instalacji. W planach miejscowych ani w Studium nie wskazano 
także konkretnych lokalizacji stacji ładowania i – jak wynika z przytoczonych wyja-
śnień – nie ma takiej potrzeby, ponieważ ładowarka jest urządzeniem infrastruktury 
technicznej, a takie są dopuszczone do działania w każdym tzw. terenie funkcyjnym 
planu zagospodarowania na podstawie stosowanej w tym zakresie definicji terenu19. 
Ponadto, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (jednostka organizacyjna Miasta) pozytyw-
nie zaopiniował i wyznaczył 18 lokalizacji, w których mogłyby powstać nowe ogólno-
dostępne stacje ładowania. 

Łącznie w latach 201420-2019 (I poł.) Miasto na działania w zakresie elektromobilno-
ści wydatkowało kwotę 142,3 tys. zł, w tym na wybudowanie trzech21 stacji ładowa-
nia 81,6 tys. zł i na wydatki związane z dostarczeniem do nich energii elektrycznej – 
31,2 tys. zł. 

(akta kontroli str. 287-288, 364) 

                                                      
14 Tj. do 31 października 2019 r. 
15 Opracowany przez Ministerstwo Energii. Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 marca 2017 r. 
16 W związku z działaniami nr 3 Zastosowanie miękkich instrumentów wsparcia i 4 Dopłaty do autobusów elek-
trycznych władze samorządowe mogły przedstawić szczegółowe propozycje wsparcia. 
17 Na dzień 30 czerwca 2019 r. liczba mieszkańców Gdańska wynosiła – wg. danych Urzędu – 468 158 osób. 
18 Wyjaśnienia nr WGK-IV.1710.2.2019.MS z dnia 24 października 2019 r. (dalej: Wyjaśnienia z dnia 24 paź-
dziernika 2019 r.). 
19 Cytat za Studium: Teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach gospodaro-
wania, którego przeznaczenie zostało określone w odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także na drogi, 
sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej oraz zieleń. 
20 Kiedy to wybudowano istniejące stacje oraz punkty ładowania. 
21 W 2014 r. Miasto wybudowało trzy stacje obejmujące dziewięć punktów ładowania. Od tamtej pory Miasto nie 
wybudowało nowych stacji.  
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Pełnomocnik ds. elektromobilności OSD wyjaśnił22, że według stanu na dzień 3 paź-
dziernika 2019 r. OSD nie przyłączył nowych stacji ładowania. W latach 2016-2019 
OSD przyłączył łącznie sześć stacji ładowania z łączną liczbą 10 punktów ładowa-
nia. Jednak posiadał zawarte umowy w przedmiotowym zakresie na przyłączenie 
dodatkowych 12 stacji ładowania wyposażonych w 39 punktów ładowania pojazdów 
elektrycznych. Przy czym OSD nie posiadał informacji, czy wnioskodawca będzie 
operatorem tych stacji – czy też zleci taką usługę innemu podmiotowi23. W zakresie 
planów operacyjnych i docelowych, o których mowa w art. 62 ustawy o elektromo-
bilności, miasto Gdańsk nie przedstawiło OSD takich planów w celu ich uzgodnie-
nia24.  

Jak wynikało z przedstawionych wyjaśnień, średni czas realizacji (przyłączenia) 
ogólnodostępnych stacji ładowania wynosił od 6 do 14 miesięcy - w zależności od 
wystąpienia konieczności wybudowania miejsca postojowego oraz uzgodnienia 
i zawarcia umowy dzierżawy na te miejsca postojowe oraz infrastrukturę energe-
tyczną. Ponadto, o ile realizacja ogólnodostępnych stacji ładowania nie odbiega od 
innych obiektów przyłączanych do sieci przez OSD, to wolumen zamawianej mocy 
może generować konieczność większej rozbudowy sieci. 

 (akta kontroli str. 325-327) 

W Gminie nie prowadzono szczegółowych analiz pod kątem stworzenia w obrębie 
miasta stref czystego transportu (SCT). Według wyjaśnień Zastępcy Prezydenta 
Miasta25 w Mieście wprowadzono dotychczas Strefę Ograniczonego Dostępu (SOD) 
oraz strefy uspokojonego ruchu, które są sukcesywnie powiększane. Ruch uspoko-
jono na około 520 km ulic tj. 63,5% ulic w Gdańsku. Zaplanowano przeprowadzić 
analizy pod kątem wprowadzenia Strefy Czystego Transportu. Jednak, zdaniem 
Zastępcy Prezydenta Miasta, największy problem z zanieczyszczeniem powietrza 
był w dzielnicach starszych, gdzie domy nie były przyłączone do sieci ciepłowniczej. 
Dlatego jeśli patrząc na cel ustawy o elektromobilności, jakim jest między innymi 
dbanie o jakość powietrza, to analizie powinno się poddać również warunki w tych 
dzielnicach. Stan powietrza monitorowany był na bieżąco, korzystając z danych 
fundacji ARMAAG, prowadzącej sieć monitoringu regionalnego.  

Menadżer ds. Śródmieście Gdańska monitorowała rozwiązania w zakresie Stref 
Czystego Transportu i jako koordynatorka projektu SOLEZ (Inteligentne rozwiązania 
na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych niskoemisyjnych strategii w miastach 
UE), finansowanego z programu INTERREG Europy Środkowej, wzięła udział 
w szkoleniu dotyczącym elektromobilności organizowanym przez Ministerstwo Śro-
dowiska. Zidentyfikowano bariery dotyczące wprowadzenia Stref Czystego Trans-
portu w następujących obszarach:  
a) aktualizacji zapisu ustawy o konieczności uwzględnienia SCT w planie miejsco-

wym lub studium – z uwagi na kompleksowość i długość procedury 
oraz konieczność uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego z wojewódzkim konserwatorem zabytków wprowadzenie takiej strefy 
jest bardzo utrudnione proceduralnie (ryzyko nieuzgodnienia planu przez kon-
serwatora), a jednocześnie nowe studium dla Gdańska zostało skonsultowane 
i uchwalone tuż przed wejściem zapisów o SCT w życie; 

                                                      
22 Pismo nr EOP-MRP-000272-2019 z 29 października 2019 r. 
23 Wśród wnioskodawców nie było miasta Gdańsk. 
24 Zgodnie z art. 61 i 62 ustawy o elektromobilności jeżeli w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r. na obszarze 
gminy nie będzie wystarczającej liczby punktów ładowania w ogólnodostępnych stacjach ładowania, organ 
wykonawczy gminy opracowuje projekt planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w terminie do dnia 15 
marca 2020 r., a następnie po przeprowadzonych konsultacjach społecznych uzgadnia go z właściwym OSD 
(przy czym termin na uzgodnienie planu z OSD nie może być krótszy niż 30 dni). 
25 Wyjaśnienia z 24 października 2019 r. 



 

7 
 

b) dyskusyjnej racjonalności wprowadzenia SCT pod względem przychodów finan-
sowych w porównaniu z kosztami obsługi przy dużym ustawowym założeniu ka-
tegorii grup wyłączonych z wnoszenia opłat za wjazd i ustawowymi ogranicze-
niami godzinowymi i stawkami; wątpliwości też wzbudzał sposób organizacji po-
boru opłat za wjazd – w tym między innymi jaka technologia byłaby właściwa do 
zastosowania i nie podlegała łatwemu podważeniu oraz trudność w zakresie 
identyfikacji osób zwolnionych z opłat (przykładowo: jak zdefiniować mieszkańca 
- czy są to osoby tylko zameldowane?); 

c) długiego okresu oczekiwania na rozporządzenie dotyczące znaków SCT, pojawi-
ły się kilka miesięcy po wprowadzeniu zapisów ustawy, co blokowało wprowa-
dzenie SCT pod względem formalnym w oznakowaniu drogowym. 

(akta kontroli str. 288) 

W zakresie promowania używania samochodów elektrycznych przez mieszkańców 
gminy, Miasto wprowadziło bezpłatne parkowanie w strefach płatnego parkowania 
dla właścicieli samochodów z napędem elektrycznym i hybrydowym typu plug-in26. 
Dodatkowo właściciele takich pojazdów mogli ładować auta za darmo w stacjach 
ładowania pojazdów zlokalizowanych przy siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni. 

Referat Mobilności Aktywnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu realizował 
projekt BSR Electric dofinasowany z programu INTERREG Regionu Morza Bałtyc-
kiego W ramach projektu Gdańsk promował rowery elektryczne, ale także wymieniał 
dobre praktyki z partnerami międzynarodowego konsorcjum, którzy skupiali się mię-
dzy innymi na zastąpieniu flot samochodów spalinowych samochodami elektrycz-
nymi oraz wdrożeniu elektrycznych samochodów dostawczych na potrzeby dostaw 
miejskich.  

Urząd nie przedstawił wielkości wydatków poniesionych przez Miasto na realizację 
tych działań oraz uzyskanych efektów w związku z ich przeprowadzeniem. 

 (akta kontroli str. 289) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości  

NIK ocenia jako stosunkowo niski stan rozwoju infrastruktury niezbędnej do rozwoju 
elektromobilności. W 2014 r. Miasto wybudowało dziewięć punktów ładowania po-
jazdów elektrycznych i były to dotychczas jedyne ogólnodostępne punkty w Gdań-
sku. Biorąc pod uwagę liczbę publicznie dostępnych punktów ładowania, nieprze-
prowadzenie analizy pożądanych lokalizacji publicznych stacji ładowania oraz sza-
cowany czas wybudowania jednej stacji (6-14 miesięcy), NIK wskazuje na ryzyko 
nieosiągnięcia limitu z art. 60 ust.1 pkt 2 ustawy o elektromobilności wskazującego, 
że na koniec 2020 r. w Mieście powinno funkcjonować 210 publicznych punktów 
ładowania. Zatem Miasto będzie zobowiązane do intensyfikacji współpracy z OSD 
w związku z realizacją obowiązków wynikających z art. 61-62 ustawy o elektromo-
bilności. 

Miasto w kontrolowanym okresie nie uwzględniało rozwoju elektromobilności jako 
priorytetowego działania w strategicznych dokumentach. Bardziej skonkretyzowane 
zadania w tym zakresie zostały częściowo wprowadzone w czerwcu 2018 r. (Plan 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska 2030). Podjęto też inicjatywę 
pozyskania środków pomocowych na opracowanie strategii rozwoju elektromobilno-
ści.  

                                                      
26 Od dnia 11 lipca 2016 r., na podstawie uchwały nr XXIV/663/16 Rady Miasta Gdańska z 31 maja 2016 r. 

Stwierdzone nieprawi-
dłowości 

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

Organizatorem gdańskiej komunikacji miejskiej był Prezydent Miasta. Zadania 
organizatora wykonywał Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (ZTM). Do 
statutowych zadań ZTM należało między innymi planowanie, organizowanie 
i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na obszarze właściwości Miasta 
oraz gmin, z którymi zawarto porozumienia międzygminne w tym zakresie, głównie 
poprzez opracowywanie rozkładów jazdy, kontraktowanie operatorów oraz bieżącą 
kontrolę i nadzór nad realizowanymi przewozami. Do zadań jednostki należało także 
oddziaływanie na politykę wymiany taboru, tworzenie i współtworzenie dokumentów 
strategicznych dotyczących rozwoju lokalnego publicznego transportu zbiorowego, 
realizacja działań promocyjnych i marketingowych oraz administrowanie 
przystankami i dworcami autobusowymi w Gdańsku. Linie komunikacji miejskiej, 
poza Gdańskiem, obsługiwali na podstawie zawartych porozumień komunalnych 
także miasta: Gdynia, Sopot i Pruszcz Gdański oraz gminy miejsko-wiejskie: 
Pruszcz Gdański, Żukowo oraz Kolbudy. 

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. ZTM w Gdańsku realizował obsługę 
komunikacyjną na 91 regularnych liniach, w tym 80 autobusowych i 11 
tramwajowych. Spośród 80 obsługiwanych linii autobusowych 69 stanowiły linie 
komunikacyjne stałe dzienne, a 11 stałe nocne (były jeszcze trzy linie sezonowe). 
Długość linii autobusowych wynosiła łącznie 872 km, a tramwajowych - 159 km. 

Według stanu na koniec 2018 r., ZTM zatrudniał do realizacji usług przewozowych 
dwóch operatorów, w tym jednego komunalnego (Gdańskie Autobusy i Tramwaje 
sp. z o.o. - GAiT) oraz prywatnego (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BP TOUR 
Brewczak Piotr – BP TOUR). Obowiązująca umowa z GAiT na świadczenie usług 
w zakresie autobusowego lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta na 
lata 2017-2026 została podpisana w dniu 30 grudnia 2016 r. na podstawie art. 22 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym27. Operator 
prywatny został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego28 i została z nim 
podpisana w dniu 27 kwietnia 2017 r. umowa na świadczenie usług w latach 2018-
2025 w zakresie obsługi 16 linii (18% wszystkich linii autobusowych w Mieście). 

Na koniec 2018 r. wykorzystywany w komunikacji miejskiej tabor autobusowy GAiT 
obejmował 231 pojazdów (na koniec 2015 r. – 223 pojazdy), składający się wyłącz-
nie z autobusów o napędzie spalinowym zasilanym olejem napędowym. 209 auto-
busów posiadało klasę emisji spalin EURO I-V (90% użytkowanej floty autobusów), 
a 23 autobusy EURO VI (10%). We flocie 231 autobusów 88 pojazdów miało co 
najmniej 12 lat (38% całej floty), w tym 52 autobusy były co najmniej 20-letnie (23% 
całej floty). Na koniec 2015 r. autobusów z klasą emisji spalin EURO VI nie było 
w miejskim taborze autobusowym. W 2018 r. łącznie w komunikacji miejskiej pojaz-
dy wykonały 14 438 tys. efektywnych wozokilometrów. 

Na koniec 2018 r. BP TOUR dysponował 38 autobusami wyprodukowanymi 
w 2017 r. Wszystkie autobusy były napędzane silnikami diesla, spełniającymi normy 
spalania EURO VI. Łącznie w komunikacji miejskiej pojazdy prywatnego operatora 
wykonały 3 524,1 tys. efektywnych wozokilometrów. 

(akta kontroli str. 290, 298-302, 328-334) 

                                                      
27 Dz. U. z 2018 r., poz. 2016, ze zm. 
28 Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1843). 

Opis stanu faktyczne-
go 
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Według stanu na 1 stycznia 2019 r. we flocie transportu publicznego nie było auto-
busów zeroemisyjnych. 

W okresie objętym kontrolą nie były prowadzone przetargi dotyczące zakupu auto-
busów zeroemisyjnych (elektrycznych). 

Według wyjaśnień Zastępcy Prezydenta Miasta29 strategia osiągnięcia celu rozwoju 
zeroemisyjnej komunikacji, wymagana ustawą o elektromobilności30 zostanie zawar-
ta w zaktualizowanym planie transportowym. Strategia ta będzie zakładać między 
innymi uruchomienie segmentu przewozów autobusami elektrycznymi. W okresie 
objętym kontrolą Miasto nie podejmowało bezpośrednich działań w celu pozyskania 
środków zewnętrznych na zakup niezbędnej infrastruktury oraz autobusów zeroemi-
syjnych – z uwagi na ich koszty oraz potrzebę dogłębnej analizy i wyboru optymal-
nych źródeł zasilania. Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje monitorowała proces 
kształtowania się ostatecznych przepisów ustawy o elektromobilności, mając przede 
wszystkim na uwadze nierealistyczny scenariusz dochodzenia do kwot procento-
wych w założonych pierwotnie ustawą terminach, nieopłacalność takich inwestycji 
oraz kwestie gospodarności. 

(akta kontroli str. 291-293) 

Gmina zobligowana była do opracowania analizy kosztów i korzyści, o której mowa 
w art. 37 ustawy o elektromobilności. W grudniu 2018 r. sporządzono Analizę Kosz-
tów i Korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji 
miejskiej autobusów zeroemisyjnych Gdańsk31. Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy 
o elektromobilności AKK została przekazana w dniu 9 stycznia 2019 r. Ministrom: 
Energii, Środowiska oraz Przedsiębiorczości i Technologii. 

Gmina zapewniła możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu Analizy na za-
sadach określonych w dziale III, rozdziałach 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko32. Projekt 
Analizy umieszczono w BIP Urzędu Miasta i na stronie internetowej Miasta oraz 
ZTM, a także wyłożono do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta oraz ZTM. W wyzna-
czonym terminie na składanie uwag i wniosków (od 23 listopada do 14 grudnia 
2018 r.) złożono 10 uwag. Uwzględniono pięć uwag o charakterze formalnym. Nie 
zostały uwzględnione następujące uwagi dotyczące:  
– umieszczenia wszystkich inwestycji w komunikacji publicznej, a nie tylko moder-

nizacji (autorzy projektu AKK stwierdzili, że uwzględnili w opracowaniu wszystkie 
inwestycje);  

– wykonania kalkulacji nie tylko dla autobusów elektrycznych ale także dla elek-
trycznych hybryd (zdaniem autorów AKK ustawa o elektromobilności nie zalicza-
ła pojazdów hybrydowych do autobusów zeroemisyjnych);  

– konieczności pozyskania większej liczby autobusów elektrycznych w stosunku do 
konwencjonalnych (zdaniem autorów AKK struktura wielkościowa taboru nie po-
winna ulec zmianie – nowe pojazdy zeroemisyjne powinny zastąpić najbardziej 
wyeksploatowane pojazdy o napędzie konwencjonalnym, co umożliwi dopaso-
wanie liczby pojazdów w ofercie do popytu na usługi komunikacji miejskiej);  

– umieszczenia w Analizie jako alternatywy dla autobusów napędzanych wyłącznie 
ogniwami wodorowymi także autobusów elektrycznych jako ich uzupełnienia 

                                                      
29 Wyjaśnienia z dnia 24 października 2019 r. 
30 Zgodnie z art. 68 ust 4 ustawy o elektromobilności Gmina powinna zapewnić udział autobusów zeroemisyj-
nych w użytkowanej flocie pojazdów, co najmniej 5% od 1 stycznia 2021 r.; 10% od 1 stycznia 2023 r. i 20% od 1 
stycznia 2025 r. 
31 Analiza została odebrana przez ZTM od wykonawcy (REFUNDA sp. z o.o.) protokołem zdawczo-odbiorczym 
w dniu 27 grudnia 2018 r. 
32 Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.  



 

10 
 

(według autorów AKK koszt zakupu autobusów napędzanych wodorem został 
oszacowany na podstawie ostatnio realizowanych przetargów na ten typ pojaz-
du, natomiast nie było na rynku dostępnych rozwiązań postulowanych przez 
zgłaszającego uwagę – tj. wiązany zakup autobusów wodorowych i elektrycz-
nych);  

– kontynuacji zakupu kolejnych autobusów napędzanych olejem napędowym 
w wariancie bezinwestycyjnym na rzecz zakupu autobusów zasilanych biodie-
slem (zdaniem autorów AKK przyniosłoby to zwiększenie kosztów paliwa i nie 
wpłynęło znacząco na poprawę efektów środowiskowych w porównaniu do za-
stosowania niskoemisyjnych pojazdów o napędzie konwencjonalnym spełniają-
cych normę emisji spalin EURO VI). 

 (akta kontroli str. 267-286) 

Analiza zawierała charakterystykę istniejącej w Gdańsku sieci komunikacyjnej, opis 
eksploatowanej floty operatora, przedstawienie przyjętych założeń, analizę finanso-
wą, społeczno-ekonomiczną, wrażliwości i ryzyka, analizę i porównanie wariantów 
inwestycyjnych oraz wyniki powyższych analiz. 

Przychody z biletów przyjęto na poziomie osiągniętym w 2017 r. Koszty eksploatacji 

(paliwo, energia, materiały eksploatacyjne, remonty, ubezpieczenia, opony) dla 

obecnie eksploatowanych pojazdów przyjęto na podstawie kosztów wykonanych 

przez operatorów za 2017 r. oraz planowanych na 2018 r. lub wykonanych za I-III 

kwartały 2018 r., w zależności od rodzaju pozyskanych danych. Przyszłe koszty 

utrzymania taboru zostały w analizie finansowej zaprognozowane na podstawie 

danych rzeczywistych operatorów za ten sam okres.  

Na podstawie zebranych w ten sposób danych, obliczono następnie wskaźniki jed-
nostkowe kosztów (zł/km). Inwestycje odtworzeniowe ujęto na podstawie przewidy-
wanych okresów użytkowania autobusów.  

W AKK określono możliwe do zastosowania scenariusze wymiany taboru tj.: 
bezinwestycyjny (konwencjonalny) oraz elektryczny i wodorowy, które następnie 
porównano ze scenariuszem kontynuacji wymiany taboru autobusowego 
na autobusy z silnikami na olej napędowy – jako bazowym (bezinwestycyjnym). 
W założeniach do AKK przedstawiono linie autobusowe wytypowane do 
elektryfikacji oraz planowany wariant ładowania autobusów. Dokonano także analizy 
poszczególnych wariantów strategii ładowania pojazdów (pod względem 
dostępności i kosztów), z uwzględnieniem dostępnych rodzajów baterii oraz 
ekonomiczne uwarunkowania ich wykorzystywania, i określono okres ekonomicznej 
użyteczności autobusów, w tym elektrycznych na 15 lat.  

Żeby sprostać wymogom ustawowym w zakresie odsetka autobusów zeroemisyj-
nych w całym eksploatowanym taborze, GAiT na dzień opracowania AKK według 
obowiązującego wtedy stanu prawnego powinien posiadać na koniec 2028 r. 69 
pojazdów zeroemisyjnych (w tym do końca 2021 r. – 12 pojazdów, 2023 r. – 23 po-
jazdy, 2025 r. – 46 pojazdów), a BP TOUR – 12 takich pojazdów (w tym do końca 
2021 r. – 2 pojazdy, 2023 r. – 4 pojazdy, 2025 r. – 8 pojazdów).  

Wariant pierwszy zakładał zakup oraz eksploatację autobusów zeroemisyjnych na-
pędzanych energią elektryczną i akumulatorami oraz infrastruktury potrzebnej do 
obsługi taboru. Plan inwestycyjny GAiT w tym wariancie przewidywał: 
– do 2021 r. zakup 12 autobusów elektrycznych klasy Maxi (Sn) (11-13 m), 6 ła-

dowarek plug-in zlokalizowanych w zajezdni GAiT oraz dwóch ładowarek panto-
grafowych zlokalizowanych na Dworcu Głównym w Gdańsku. Szacunkowy pla-
nowany koszt łączny zakupu oszacowano na 31 600 tys. zł, w tym 30 000 tys. zł 
zakup pojazdów. 
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– do 2023 r. zakup 8 autobusów elektrycznych klasy Maxi, zakup trzech autobu-
sów klasy Mega (Pn) (15-24 m) oraz 6 ładowarek plug-in i trzech ładowarek pan-
tografowych. Planowany koszt 31 100 tys. zł, w tym 29 000 tys. zł na zakup au-
tobusów. 

– do 2025 r. zakup 13 autobusów elektrycznych klasy Maxi, zakup 10 autobusów 
klasy Mega oraz 12 ładowarek plug-in i trzech ładowarek pantografowych. Pla-
nowany koszt 65 200 tys. zł, w tym 62 500 tys. zł zakup autobusów. 

– do 2028 r. zakup 20 autobusów elektrycznych klasy Maxi, zakup trzech autobu-
sów klasy Mega oraz 12 ładowarek plug-in i 4 ładowarek pantografowych. Pla-
nowany koszt 62 200 tys. zł, w tym 59 000 tys. zł zakup autobusów. 

Łączny planowany koszt inwestycji w okresie do 2028 r. miał wynieść 
190 100 tys. zł.33 

Ponadto, dla BP TOUR w omawianym wariancie planowano zakup 12 autobusów 
elektrycznych klasy Maxi za łączną kwotę 30 000 tys. zł. Założono w tym przypadku 
brak wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę ładującą, ponieważ trasy linii zapro-
ponowanych do elektryfikacji miały się znajdować w pobliżu lokalizacji infrastruktury 
ładującej GAiT. 

Wariant drugi zakładał zakup oraz eksploatację autobusów o napędzie elektrycznym 
opartym o ogniwa wodorowe oraz infrastruktury potrzebnej do obsługi taboru. Sza-
cowano, że koszt jednego autobusu z napędem wodorowym wyniesie około 
3 500 tys. zł, koszt przejazdu 100 km będzie wynosił 240 zł, a koszt budowy stacji 
tankowania wyniesie 2 500 tys. zł. 

Według Analizy, koszt zakupu autobusu o napędzie elektrycznym miał być dwa i pół 
do trzech razy droższy, a autobusu napędzanego wodorem około trzy i pół razy 
droższy, od zakupu autobusu spalinowego. Jednakże koszt eksploatacji autobusów 
zeroemisyjnych będzie niższy niż autobusów o napędzie konwencjonalnym. Wyni-
kać to miałoby z faktu braku wykorzystania oleju silnikowego, niższego wykorzysta-
nia smarów, niższej temperatury silnika i trwalszej konstrukcji silnika elektrycznego.  

Analiza finansowo-ekonomiczna wykazała, że najbardziej zasadny byłby wybór wa-
riantu pierwszego. Wydatki eksploatacyjne tego wariantu były mniejsze od wariantu 
drugiego o 32,5% dla GAiT i 29,7% dla BP TOUR w każdym roku. Ocena efektyw-
ności inwestycji do 2035 r. wykazała, że będą one nieopłacalne dla Miasta. 
W przypadku wariantu pierwszego efektywność (NPV) wyniosła minus 80 045,7 tys. 
zł, a w przypadku wariantu drugiego minus 142 834,5 tys. zł – dla GAiT; oraz odpo-
wiednio minus 12 336,5 tys. zł i minus 29 909,9 tys. zł dla BP TOUR. Przewidywane 
były jednakże pozytywne efekty środowiskowe związane z niską emisją szkodliwych 
substancji do środowiska naturalnego i dla zdrowia ludzi.  

Z przeprowadzonej analizy ekonomiczno-społecznej wynikało, że nadal po zmone-
tyzowaniu efektów środowiskowych, czyli oszczędności z tytułu ograniczenia emisji 
CO2 i zanieczyszczeń NOx, wartość ENPV była ujemna i wynosiła minus 64 671,5 
tys. zł dla wariantu pierwszego oraz minus 131 729,9 tys. zł dla wariantu drugiego 
dla GAiT; oraz odpowiednio minus 9 906,3 tys. zł i minus 27 498,3 tys. zł dla BP 
TOUR.  

W analizie ekonomiczno-społecznej zmonetyzowane rezultaty analizy społeczno-
ekonomicznej ograniczono do efektów środowiskowych, pomijając w nich istotne 
z punktu widzenia wpływu transportu drogowego na zanieczyszczenie powietrza 
pyły PM2,5 i PM10 oraz benzo(a)piren, a także emisję hałasu. W imieniu Miasta wy-

                                                      
33 W AKK przyjęto szacunkowy koszt jednostkowy autobusów elektrycznych w wysokości 2 500 tys. zł za auto-
bus typu Maxi i 3 000 tys. zł za autobus elektryczny typu Mega.  
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konanie AKK zlecił a następnie odebrał ZTM. Według Dyrektora ZTM w Gdańsku34 
z informacji pozyskanych od Wykonawcy w trakcie sporządzania Analizy, treść do-
kumentu została oparta o obowiązujące przepisy prawa oraz zalecane opracowania 
Komisji Europejskiej w tym zakresie (wskazane w pkt. 1.1. AKK) i była zgodna 
z wymogami metodyki prowadzenia tego typu analiz dla projektów transportowych 
określonej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w zakresie, 
w jakim te metodyki pozostają zbieżne z celem realizacji poszczególnych analiz. 
Powołując się na wyjaśnienia Wykonawcy, Dyrektor ZTM wskazał, że nie istnieją 
jedynie słuszne i obiektywne dane/założenia dla opracowania AKK. Nie przesądzają 
tego także przepisy ustawy o elektromobilności oraz rozporządzenia wykonawcze 
do tej ustawy. W analizie społeczno-ekonomicznej oszacowano efekty środowisko-
we w postaci ograniczenia emisji zanieczyszczeń (CO2 oraz niższe warstwy) w ta-
kim zakresie, w jakim ich wpływ miał realne znaczenie dla wyniku prowadzonej ana-
lizy – nie uwzględniając przy tym zgeneralizowanych kosztów transportu i kosztów 
wypadków, które w ocenie Wykonawcy nie miały wpływu na przebieg oraz wynik 
AKK. Podobnie, zdaniem Wykonawcy na którego powołał się Dyrektor ZTM, zasto-
sowanie w tablicach kosztów jednostkowych emisji pyłów PM2,5, PM10 czy ben-
zo(a)pirenu byłoby niewłaściwe z uwagi na niewymierny poziom tych substancji. 
Zgodnie z kalkulatorem emisji zanieczyszczeń i kosztów klimatu dla środka trans-
portu publicznego zamieszczonym na stronach CUPT, poziom tych substancji wręcz 
wzrastał w przypadku zastosowania autobusów zeroemisyjnych. W AKK nie 
uwzględniono także ograniczenia kosztów z tytułu emisji hałasu, ponieważ obecnie 
nie były one mierzalne – wskaźniki określone przez CUPT odnoszą się ogólnie do 
rodzaju taboru (autobusy), a nie do jego poszczególnych wariantów (np. autobusy 
zeroemisyjne). 

NIK zauważa, że w pkt. 5 AKK wymieniono wyżej wskazane czynniki jako istotne dla 
oszacowania efektów dla środowiska wprowadzenia pojazdów zeroemisyjnych. 
Z kolei w pkt. 3.4 w założeniach do analizy społeczno-ekonomicznej także wymie-
niono koszty społeczne emisji gazów innych niż cieplarniane oraz koszty społeczne 
emisji hałasu, a mimo tego nie dokonano ich monetyzacji (poza NOx). NIK zwraca 
przy tym uwagę, że w AKK nie zamieszczono rozważań co do wpływu na wyniki 
analizy emisji pyłów PM2,5, PM10 czy benzo(a)pirenu. W szczególności nie został 
omówiony potencjalnie niekorzystny wpływ wskaźników emisji tych zanieczyszczeń 
emitowanych przy produkcji energii elektrycznej w Polsce na wyniki AKK. 

Wskaźniki kosztów efektów zewnętrznych emisji hałasu należało z kolei, zdaniem 
NIK, zaczerpnąć z Tablic kosztów jednostkowych do wykorzystania w analizach 
kosztów i korzyści, publikowanych na stronach CUPT, dla autobusu w terenie miej-
skim w wartościach średnich – zakładając przy tym przykładowo 5% redukcję hałasu 
dla nowych autobusów z silnikiem diesla spełniających normę EURO 6 i niemal 
100% redukcję hałasu dla autobusu zeroemisyjnego (z uwzględnieniem oszacowa-
nia emisji hałasu wynikającej z toczenia się kół oraz pracy urządzeń pokładowych 
typu klimatyzacja).  

Przeprowadzono analizę efektywności inwestycji przy założeniu pozyskania dofi-
nansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% kosztów kwalifikowa-
nych: dla wariantu pierwszego wartość NPV wyniosła 22 913,2 tys. zł, dla wariantu 
drugiego określono ten wskaźnik na poziomie minus 16 129,1 tys. zł dla GAiT; oraz 
odpowiednio 2 743,4 tys. zł i minus 5 739,1 tys. zł dla BP TOUR.  

 (akta kontroli str. 163-266, 321-324) 

                                                      
34 Pismo nr ZTM/DO/SZ/7715-P-588/19 z dnia 25 października 2019 r. 
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Zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o elektromobilności, jeżeli wyniki Analizy wskazywały 
na brak korzyści z wykorzystywania autobusów zeroemisyjnych, Gmina mogła nie 
realizować obowiązku osiągnięcia poziomu udziału autobusów zeroemisyjnych. 

Według wyjaśnień Zastępcy Prezydenta Miasta35 w związku z wynikiem przeprowa-
dzonej analizy, tj. brakiem korzyści ekonomicznych, wskazujących bezwarunkowo 
na zasadność eksploatacji autobusów zeroemisyjnych, Miasto zamierzało nabyć dla 
swojego operatora wewnętrznego (GAiT) dodatkowe pojazdy elektryczne tylko 
w sytuacji możliwości pozyskania dofinansowania do ich zakupu środków zewnętrz-
nych, w skali zapewniającej efektywność takiego przedsięwzięcia. 

(akta kontroli str. 290) 

Zgodnie z art. 9 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transpor-
cie zbiorowym36 Gmina opracowuje plan zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego (Plan Transportowy). Plan Transportowy winien być zaktuali-
zowany w celu uwzględnienia wymagań, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8 oraz 
ust. 1a i 2a-2c uoptz, w brzmieniu37 nadanym ustawą o elektromobilności, w terminie 
do dnia 22 lutego 2019 r.38  

Według wyjaśnień Zastępcy Prezydenta Miasta39 w związku z tym, że Miasto nie 
musiało uwzględniać w systemie komunikacji miejskiej wymagań o których mowa 
w art. 12 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 1a i 2a-2c uoptz, w brzmieniu nadanym ustawą 
o elektromobilności, nie widziano uzasadnienia aktualizacji Planu transportowego. 
Uwzględniając wnioski Analizy, nie było potrzeby wskazywania w Planie transporto-
wym: 
a) linii komunikacyjnych, na których przewidywane było wykorzystanie pojazdów 

elektrycznych, 
b) geograficznego położenia infrastruktury ładowania drogowego transportu pu-

blicznego, 
c) miejsc przyłączenia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej planowanej 

infrastruktury ładowania. 

Niemniej jednak ZTM przygotowuje się do aktualizacji Planu transportowego w za-
kresie zmian mających wpływ na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Gdańsku, 
jakie wystąpiły od czasu opracowania obecnego dokumentu, zwłaszcza w zakresie 
nowych inwestycji infrastrukturalnych i taborowych oraz rozszerzeniem oferty prze-
wozowej, w tym dla gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Miasta Gdańska zawarła 
porozumienia. Aktualizacja ma także uwzględnić nowo powstałe dokumenty strate-
giczne i rozwojowe dla Miasta Gdańska oraz aktualny plan transportowy dla Woje-
wództwa Pomorskiego. Całościowa aktualizacja Planu transportowego uwzględniać 
będzie również zapisy AKK. W związku z tym w pierwszej połowie 2019 r. przepro-
wadzono rozeznanie rynku w zakresie kosztów aktualizacji Planu transportowego 
przez firmę zewnętrzną, a następnie zaplanowano w budżecie ZTM na rok 2020 
kwotę w wysokości 100 tys. zł na ten cel. Całościową aktualizację Planu transporto-
wego zaplanowano na pierwsza połowę 2020 r. 

 (akta kontroli str. 291-293)  

Miasto należało do strefy Aglomeracji Trójmiejskiej o kodzie PL2201, zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w któ-
rych dokonuje się oceny jakości powietrza40. Zakresy wymaganych pomiarów, kryte-

                                                      
35 Wyjaśnienia z dnia 24 października 2019 r. 
36 Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, ze zm. Dalej także: uoptz. 
37 Brzmienie przepisów obowiązujące od dnia 22 lutego 2018 r.  
38 Art. 80 ustawy o elektromobilności  
39 Wyjaśnienia z dnia 24 października 2019 r. 
40 Dz.U.  z 2012r. poz. 914. 

http://nowylex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2142815:part=a12u1p8&full=1
http://nowylex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2142815:part=a12u1(a)&full=1
http://nowylex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2142815:part=a12u2(a)&full=1
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ria lokalizacji punktów pomiarowych oraz minimalna liczba stałych stanowisk pomia-
rowych ustalona została na podstawie art. 90 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Pra-
wo ochrony środowiska41 oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 
2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu42.  

W latach 2015-2018 badania pomiarów szkodliwych substancji na terenie Miasta 
wykazały: 
– dwutlenek azotu, badania w 5 stacjach pomiarowych, nie stwierdzono przekro-

czeń; 
– pył zawieszonego PM10, badania w 7 stacjach pomiarowych, nie stwierdzono 

przekroczeń; 
– liczba przekroczeń średniodobowych wartości dla pyłu PM10 (norma 35 μg/m3), 

badania w 7 stacjach pomiarowych, nie stwierdzono przekroczeń w latach 2015-
2017, stwierdzono dwa przekroczenia na dwóch stacjach pomiarowych w 2018 r. 
(badania wskazały 48 i 45 μg/m3); 

– pył PM2,5, badania w dwóch stacjach pomiarowych, nie stwierdzono przekroczeń; 
– dwutlenek siarki, badania w 5 stacjach pomiarowych, nie stwierdzono przekro-

czeń; 
– benzen: badania w jednej stacji pomiarowej, nie stwierdzono przekroczeń; 
– beznzo(a)piren (norma ng/m3): badania w jednej stacji pomiarowej, stwierdzono 

przekroczenia w latach 2015-2016 (3 i 2 ng/m3) oraz w 2018 r. (2 ng/m3); 
– tlenek węgla: badania w 4 stacjach pomiarowych, nie stwierdzono przekroczeń. 

(akta kontroli str. 294-295) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości  

Proces sporządzania analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 
świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych zakończono 
terminowo, czyli zgodnie z art. 37 ustawy o elektromobilności. Niemniej jednak ZTM 
odebrał bez uwag AKK, w której nie zmonetyzowano istotnych efektów środowisko-
wych oraz korzyści z redukcji hałasu wynikających z wprowadzenia transportu zero-
emisyjnego.  

Miasto nie podejmowało działań na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu pu-
blicznego uzasadniając to ujemnymi wynikami efektywności finansowej takich dzia-
łań, wskazanych w AKK. Pokreślić należy natomiast, że wnioski AKK wskazywały, 
że przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej na poziomie 85% zakup auto-
busów elektrycznych byłby opłacalny – co wskazuje na konieczność poszukiwania 
możliwości pozyskania dofinansowania na zakup taboru zeroemisyjnego. 

3. Realizacja zadań w zakresie zapewnienia udziału po-
jazdów zeroemisyjnych w działalności Gminy oraz ze-
ro- i niskoemisyjnych w wykonywaniu przez gminę za-
dań publicznych 

Miasto (tj. Urząd oraz jednostki budżetowe Miasta) w swojej flocie samochodów 
osobowych na dzień 30 czerwca 2019 r. posiadało 6 pojazdów elektrycznych, 
a udział pojazdów elektrycznych w całej flocie 161 samochodów Miasta wynosił 
3,75%. Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o elektromobilności Miasto będzie zobowią-
zane do zapewnienia 10 pojazdów elektrycznych dla wypełnienia limitu udziału 
przynajmniej 10% takich pojazdów we flocie użytkowanych pojazdów.  

                                                      
41 Dz.U.  z 2019 r. poz. 1396, ze zm. 
42 Dz.U.  z 2018 r. poz. 1119.  
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Na dzień 30 czerwca 2019 r. spółki komunalne, których właścicielem było Miasto, 
posiadały 14 pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, a udział 
takich pojazdów w całej flocie tych spółek wynosił średnio 5,4%. Zgodnie z art. 68 
ust. 3 ustawy o elektromobilności spółki komunalne będą musiały zapewnić jeszcze 
12 pojazdów elektrycznych dla wypełnienia obowiązku zapewnienia udziału 10% 
takich pojazdów przy wykonywaniu zadań publicznych. 

Według wyjaśnień Zastępcy Prezydenta Miasta43 w związku ze zmianą terminu ob-
owiązku zapewniania przez jednostki samorządu terytorialnego udziału pojazdów 
elektrycznych we flocie użytkowanych przez nią pojazdów na dzień 1 stycznia 
2022 r. Gmina nie zaplanowała zakupów pojazdów elektrycznych a co za tym idzie 
środków w planie budżetowym na 2019 r.  

(akta kontroli str. 295, 364-365) 

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Miasto zlecało wykonywanie zadań publicznych 59 
podmiotom zewnętrznym, które dysponowały pięcioma pojazdami elektrycznymi lub 
napędzanymi gazem ziemnym. Udział takich pojazdów w całej flocie wykorzystywa-
nej do świadczenia zadań publicznych wynosił średnio 0,9%. Według szacunków 
dokonanych na potrzeby kontroli aby spełnić 10% limit określony w art. 68 ust. 
3 ustawy o elektromobilności podmioty takie będę musiały zapewnić jeszcze 48 
pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym do wykonywania zadań 
publicznych. 

Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił44, że Miasto dokonało w kwietniu 2019 r. 
wstępnej analizy obowiązujących umów z tymi podmiotami w zakresie obowiązku 
zapewnienia ustawowego udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem 
ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zadań publicznych. 
Z analizy tej wynikało, że podmioty zewnętrzne realizujące zadania publiczne na 
rzecz Miasta wykorzystywały do tego celu łącznie 529 pojazdów, z tego tylko 5 było 
pojazdami elektrycznymi lub napędzanymi gazem ziemnym. Jednocześnie rozpo-
częto proces przeglądu obowiązujących umów o wykonanie zadań publicznych pod 
względem zaistnienia przesłanki ich wygaśnięcia z końcem 2019 r., zgodnie z art. 
76 ustawy o elektromobilności45. Przykładowo, ZTM pismami z dnia 29 stycznia 
2019 r. zwrócił się do pięciu zewnętrznych podmiotów świadczących usługi przewo-
zu osób niepełnosprawnych na rzecz Gminy o podanie stosownych danych w kon-
tekście wyżej przytoczonego przepisu ustawy. Z nadesłanych odpowiedzi wynikało, 
że podmioty dysponowały flotą łącznie 71 pojazdów do świadczenia tych usług, 
jednak nie dysponowały pojazdami elektrycznymi. Ponadto niektórzy z nich46 dodat-
kowo podnosili, że przedmiotowa usługa dotyczyła świadczenia publicznego trans-
portu zbiorowego i jako taka nie mogła wygasnąć zgodnie z art. 76 ustawy o elek-
tromobilności47. 

Do kontroli przedstawiono umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej 
sp. z o.o. z Gdańska, zawartą w dniu 1 października 2019 r.48, w której w § 5 ust. 
1 pkt 1.5 Wykonawca zobowiązał się do używania przy realizacji zamówienia pojaz-
dów spełniających wymogi określone w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności. 

                                                      
43 Wyjaśnienia z dnia 24 października 2019 r. 
44 Pismo nr WGK-IV.1710.3.2019.MS z dnia 30 października 2019 r. (dalej: wyjaśnienia z dnia 30 października 
2019 r.). 
45 W brzmieniu sprzed nowelizacji tej ustawy. Ustawa o elektromobilności została zmieniona w omawianym 
zakresie przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1527). 
46 Pismo ALKA-TRANS Usługi Transportowe z dnia 13 lutego do ZTM w Gdańsku (bez nr pisma). 
47 Powołano w tym przypadku art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 uptz. 
48 Umowa nr 79/ZTM/2019. 
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Nie oszacowano dotychczas wpływu realizacji przedmiotowego obowiązku na kosz-
ty wykonania zadań publicznych w związku z koniecznością dostosowania floty 
firm zewnętrznych do wymogów art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności. Możliwe 
terminy osiągnięcia ustawowych wymogów do końca 2021 r. były na bieżąco konsul-
towane z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz spółkami komunalnymi. Miasto 
zamierzało skorzystać z dofinansowania projektów związanych z elektromobilnością 
ze środków zewnętrznych (programów dotacyjnych) i dostosować do tego harmono-
gramy niezbędnych działań przetargowych. Zewnętrzni wykonawcy zadań publicz-
nych na rzecz Miasta zostali natomiast zobligowani w zawieranych od początku 
2019 r. umowach na ich świadczenie do używania przy realizacji tych zadań pojaz-
dów spełniających wymogi określone w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności. 

(akta kontroli str. 335-352, 364-365) 

Według wyjaśnień Zastępcy Prezydenta Miasta49 z przeprowadzonych analiz oraz 
pozyskanych informacji w ramach współpracy w grupie ds. elektromobilności przy 
Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wynikało, że nie było 
na rynku specjalistycznych pojazdów elektrycznych lub zasilanych gazem ziemnym 
potrzebnych do wykonywania zadań publicznych50 oraz że jednostki samorządu 
terytorialnego nie były w stanie wywiązać się z obowiązków ustawy o elektromobil-
ności oraz zabezpieczyć możliwość wykonywania zadań publicznych z użyciem 
wspomnianych pojazdów specjalistycznych w ustawowym terminie. 

 (akta kontroli str. 296-297) 

Zgodnie z art. 38 ustawy o elektromobilności Gmina była zobowiązana do dnia 31 
stycznia każdego roku przekazywać ministrowi właściwemu do spraw energii infor-
mację o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych lub pojazdów napę-
dzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów, według stanu na dzień 31 
grudnia roku poprzedzającego. Według art. 73 ustawy informacja po raz pierwszy 
powinna zostać przekazana do ministra właściwego do spraw energii w terminie 
3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy czyli do 22 maja 2018 r. Pierwszą infor-
mację obejmującą dane według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Urząd przeka-
zał Ministrowi Energii pismem z dnia 21 maja 2018 r. Informacja ta została następ-
nie uzupełniona o dane w układzie tabelarycznym pismem Urzędu do Ministra z dnia 
14 grudnia 2018 r. Informacja według stanu na 31 grudnia 2018 r. nie została prze-
kazana Ministrowi Energii.  

(akta kontroli str. 356-358) 

Urząd nie wypełnił ustawowego obowiązku przesłania Ministrowi Energii informacji 
w zakresie określonym w art. 38 ustawy o elektromobilności za 2018 r.  

Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił51, że przedmiotowa informacja nie została 
przekazana, a Ministerstwo Energii nie domagało się pisemnie jej przekazania.  

Zdaniem NIK, przedstawione wyżej wyjaśnienia w oczywisty sposób nie usprawie-
dliwiają braku wypełnienia obowiązków ustawowych przez Miasto w omawianym 
zakresie. 

(akta kontroli str. 298) 

Pomimo przesunięcia terminu obowiązku zapewniania przez jednostki samorządu 
terytorialnego 10% udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych przez 

                                                      
49 Wyjaśnienia z dnia 24 października 2019 r.  
50 Z posiadanej przez Urząd wiedzy wynikało, że tym problemem zajęła się także Polska Izba Gospodarki Odpa-
dami, która w piśmie z listopada 2018 r. zwróciła uwagę Ministrowi Energii, że przeprowadzone przez PIGO 
rozeznanie rynku wśród wiodących producentów samochodów ciężarowych w tym zakresie wskazywało, że nie 
było możliwe wprowadzenie na rynek specjalistycznych pojazdów elektrycznych przed końcem 2019 r. 
51 Wyjaśnienia z dnia 24 października 2019 r. 
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nią pojazdów z dnia 1 stycznia 2020 r. na dzień 1 stycznia 2022 r., Gmina nie podję-
ła w pełni skutecznych działań w celu zapewnienia realizacji tego obowiązku52.  

Gmina posiadała informacje o wymaganej liczbie pojazdów zeroemisyjnych we flo-
cie pojazdów podmiotów zewnętrznych, którym zlecała wykonywanie zadań publicz-
nych. Liczba posiadanych przez te podmioty takich pojazdów wskazywała na ko-
nieczność prowadzenia stałego monitorowania przygotowania tych podmiotów do 
wypełnienia wymogów określonych w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności. 

Nie został wykonany przez Urząd ustawowy obowiązek przekazania Ministrowi 
Energii sprawozdania o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych lub 
pojazdów napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów za 2018 r.  

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

Przekazać do ministra właściwego ds. energii zaległą informację wynikającą z art. 
38 ustawy o elektromobilności według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 

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 pokontrol-
nego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dy-
rektora 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 przy-
czynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Warszawa, 7 stycznia 2020 r. 

 

 
 

Kontroler 

Wojciech Żukowski 

Główny specjalista kp. 
 

                          / - / 
........................................................ 

podpis 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Gospodarki, 
Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

p.o. Dyrektora 

Lech Oniszczenko 

  

                          / - / 

........................................................ 
podpis 

 

                                                      
52 Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. udział pojazdów elektrycznych we flocie Miasta wynosiła 3,75%. 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek poinfor-
mowania 

NIK o sposobie wyko-
rzystania uwag 

i wykonania wniosków 
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