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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 
 
Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi, od 13 grudnia 2010 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 gminy oraz zero- i niskoemisyjnych w wykonywaniu zadań 
publicznych przez gminę. 

 
Od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r., z uwzględnieniem faktów i dowodów 
wykraczających poza ten okres, istotnych dla celów kontroli. 
 
art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 
 
 
Lidia Różycka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KGP/84/2019 z 28 sierpnia 2019 r.  

 (akta kontroli str.1-2) 

 

                                                      
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą miasto Łódź3 było na wstępnym etapie realizacji zadań 
w zakresie rozwoju elektromobilności. 
Miasto w ustawowym terminie, tj. do 31 grudnia 2018 r. sporządziło Analizę Kosztów 
i Korzyści. Negatywny wynik analizy dawał możliwość nie realizowania obowiązku 
osiągnięcia ustawowego poziomu udziału autobusów zeroemisyjnych w taborze 
komunikacji miejskiej. Niemniej jednak Miasto podjęło działania w zakresie 
pozyskania środków zewnętrznych na zakup 17 autobusów zeroemisyjnych wraz 
z infrastrukturą do ich ładowania oraz napraw.  
Gmina podjęła działania dotyczące utworzenia na jej terenie minimalnej liczby 
punktów ładowania (210 punktów) dla pojazdów elektrycznych, chociaż nie 
przyniosły one widocznych efektów w postaci zwiększenia na terenie Miasta ilości 
punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Do czasu zakończenia czynności 
kontrolnych nie podpisano żadnej umowy dzierżawy, a w związku z tym nie 
nastąpiło również przekazanie prawa do dysponowania miejscem pod budowę stacji 
ładowania pojazdów potencjalnym inwestorom. Z uwagi na czasochłonność 
procedur związanych z utworzeniem punktów ładowania może zachodzić ryzyko, że 
do końca 2020 r. nie powstanie 210 punktów ładowania pojazdów elektrycznych, 
o których mowa w art. 60 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych4. 
Realizacja limitów zawartych w art. 68 ust. 2 i 3 ustawy o elektromobilności była na 
niskim poziomie. W ocenie NIK, gdyby nie przesunięcie o dwa lata, czyli na dzień 
1 stycznia 2022 r. terminu realizacji obowiązków zapewniania przez jednostki 
samorządu terytorialnego 10% udziału pojazdów elektrycznych we flocie 
użytkowanych pojazdów w obsługujących ją urzędzie, jak również zapewnienia 
realizacji zadań publicznych przy wykorzystaniu pojazdów elektrycznych lub 
z napędem na gaz ziemny, Gmina mogłaby nie wywiązać się z zapewnienia 
realizacji tych obowiązków. Gmina nie posiadała pojazdów zeroemisyjnych we flocie 
pojazdów użytkowanych przez urząd ją obsługujący. Miasto posiadało tylko 
częściowe informacje o wymaganej liczbie pojazdów zeroemisyjnych lub 
napędzanych na gaz ziemny we flocie podmiotów, które realizowały zadania 
publiczne, w tym zlecone przez Gminę. NIK zwraca uwagę, że Gmina do dnia 
rozpoczęcia czynności kontrolnych nie podjęła działań w zakresie kompleksowej 
analizy potrzeb i spodziewanych kosztów w zakresie realizacji obowiązku 
wykonywania zadań publicznych z udziałem pojazdów elektrycznych lub 
napędzanych gazem ziemnym. 

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

1.1 Stan infrastruktury oraz działania w zakresie stworzenia 
warunków rozwoju elektromobilności 

W okresie objętym kontrolą w Gminie w zakresie transportu publicznego 
obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: przyjęta w 2012 r. Strategia 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+5, przyjęty w lutym 2018 r. Plan 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Łodzi do 

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

w formie opisowej. 
3  Dalej: Gmina (gmina miejska) lub Miasto.  
4  Dz.U. z 2019 r., poz. 1124, ze zm. Dalej: ustawa o elektromobilności. 
5  Przyjęta uchwałą nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dalej: Strategia. 

OCENA OGÓLNA 
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roku 20256 oraz Program Gospodarki niskoemisyjnej7. Gmina nie posiadała i nie 
przygotowywała strategii rozwoju dedykowanej tylko i wyłącznie elektromobilności.  
Strategia nie odnosiła się wprost do rozwoju elektromobilności, ale zaznaczono 
w niej, iż Wszystkie cele Strategii (…) będą realizowane poprzez polityki sektorowe, 
w tym w szczególności: (…) politykę rozwoju transportu i komunikacji, która 
skoordynuje różne rodzaje transportu na terenie aglomeracji, wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa uczestników ruchu, z zachowaniem zasad zrównoważonego 
transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu ekologicznego. Strategia 
zawierała ogólne zapisy bez określenia konkretnych wskaźników, ich wartości oraz 
cezury czasowej, w której miały być one osiągnięte dla realizacji zaplanowanych 
celów.  

W Planie transportowym, zaś wskazano, że Miasto Łódź będzie dążyło do 
spełnienia wymagań stawianych przez przepisy prawa krajowego i prawa Unii 
Europejskiej w zakresie elektromobilności oraz będzie pokrywało koszty opracowań, 
analiz w zakresie rozwoju transportu, w tym (…) z wykorzystaniem pojazdów 
wyposażonych w alternatywne źródła zasilania.  

W Planie transportowym wskazano tramwaj, jako podstawowy środek transportu 
w przewozach komunikacją zbiorową. Miasto Łódź przeprowadziło szereg inwestycji 
poprawiających funkcjonowanie sieci tramwajowej, m.in.: 
– Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia 

– Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania 
ruchem, w ramach której, przebudowano istniejącą infrastrukturę tramwajową 
i wybudowano nowy odcinek linii tramwajowej na osiedle Olechów. Całkowita 
wartość projektu to 740 388,1 tys. zł, z czego całkowita wartość dofinansowania 
z Funduszy Europejskich wyniosła 532 567,9 tys. zł,  

– Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna - inwestycja dotyczyła 
przebudowy oraz budowy nowych odcinków linii tramwajowych w rejonie dworca 
kolejowego Łódź Fabryczna. Całkowita wartość projektu to 420 235,5 tys. zł, 
w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich wyniosło 268 760,8 tys. zł, 

– Zakup nowoczesnego taboru tramwajowego dla zwiększenia konkurencyjności 
transportu publicznego w Łodzi. Projekt obejmował zakup 22 szt. nowoczesnych, 
niskopodłogowych wagonów tramwajowych. Całkowita wartość projektu to 
166 347,3 tys. zł, w tym dofinansowanie: 108 190,9 tys. zł, 

– Niskoemisyjny transport w Łodzi – Zakup 12 niskopodłogowych tramwajów wraz 
z pakietem eksploatacyjno–naprawczym, specjalistycznym wyposażeniem 
obsługowym i wybudowaniem hali przeglądowo–naprawczej. Całkowita wartość 
projektu to 117 229,2 tys. zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 
70 526,7 tys. zł. 

Miasto podjęło realizację działań w zakresie obniżenia oddziaływania komunikacji 
miejskiej na środowisko. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 785/VIII/19 Prezydenta Miasta 
Łodzi z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przygotowania inwestycyjnych projektów 
strategicznych Miasta Łodzi ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej oraz inwestycyjnych projektów komplementarnych Miasta Łodzi 
nieubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w okresie 
programowania 2014-2020, realizowano 14 projektów na łączną kwotę 
1 909 503,8 tys. zł, w tym dofinansowanie wyniosło 974 589,1 tys. zł. Natomiast 
zaplanowano do realizacji jeszcze cztery projekty o łącznej wartości 

                                                      
6  Przyjęty uchwałą nr LXVII/1727/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 lutego 2018 r. Dalej: Plan transportowy. 
7  Dalej: PGN. Ostatni przyjęty Uchwałą nr V/162/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie 

przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi. 
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704 951,7 tys. zł, w których kwota dofinansowania miałaby wynieść 
535 975,2 tys. zł.  

W Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi w harmonogramie rzeczowo-
finansowym działań - obszar: Ograniczenie emisyjności z transportu, zaplanowano 
zadania dotyczące m.in. zakupu pojazdów elektrycznych, zeroemisyjnych 
autobusów. Na dzień 30 czerwca 2019 r. realizacja działań w poszczególnych 
zadaniach przedstawiała się następująco: 
a) Zakup pojazdów elektrycznych na potrzeby Portu Lotniczego Łódź; zadanie nie 

zostało dotychczas wykonane z uwagi na nieopłacalność wymiany użytkowanych 
pojazdów lotniskowych8 oraz brak środków finansowych. Okres realizacji tego 
zadania wyznaczono do 2022 r.  

b) Zakup 24 autobusów mini, zrealizowano na łączną kwotę 16 480,0 tys. zł netto. 
Odbiór nastąpił w okresie styczeń-luty 2019 r. 

c) Zakup 121 zeroemisyjnych autobusów – zadanie nie zostało zrealizowane. 
d) Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – zakup 17 autobusów 

elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź sp. z o.o.9 aplikowało 
o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Działania III.1. Niskoemisyjny transport 
miejski projektu pod nazwą Niskoemisyjny transport w Łodzi – Zakup 17 
autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich 
obsługi. Na dzień 30 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego 
rozpatrywał protest MPK Łódź od negatywnej oceny formalnej złożonego 
wniosku. W lipcu 2019 r. protest został uwzględniony. Na zakończenie czynności 
kontrolnych10 MPK oczekiwał na rozstrzygnięcie konkursu.  

(akta kontroli str.: 34-132, 361-387, 393-394, 418, 426-429, 562-602) 

Na terenie Gminy liczba zarejestrowanych samochodów elektrycznych na dzień 30 
czerwca 2019 r., w stosunku do 1 stycznia 2016 r. (30 szt.) zwiększyła się prawie 
trzy i pół krotnie, tj. o 72 szt., osiągając liczbę 102 sztuk11. Natomiast liczba 
zarejestrowanych samochodów hybrydowych zwiększyła się od 2016 r. z 202 do 
1 388 szt. - zgodnie ze stanem na dzień 30 czerwca 2019 r., tj. prawie 
siedmiokrotnie. 

Minister Energii nie zwracał się do Gminy o współudział w zakresie realizacji działań 
3 i 4 wynikających z załącznika nr 2 do Planu rozwoju elektromobilności w Polsce. 

(akta kontroli str.: 3, 357- 368, 486, 488) 
Stan ludności na dzień 31 grudnia 2017 r., według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego, wynosił 690 422 osoby12. W ogólnodostępnych stacjach ładowania, 
zgodnie z art. 60 ust.1 pkt 2 ustawy o elektromobilności, na terenie Miasta Łódź do 
dnia 31 grudnia 2020 r., powinno być zainstalowanych minimum 210 punktów 
ładowania. 

Na terenie Miasta Łodzi w sześciu lokalizacjach funkcjonowało 15 publicznie 
dostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych, w tym 10 punktów 
o dużej mocy ładowania i 5 punktów o normalnej mocy ładowania13. Według 

                                                      
8  Uwzględniając niskie przebiegi wykonywane przez pojazdy lotniskowe oraz wysokie ceny nowych pojazdów 

elektrycznych. 
9  Dalej: MPK. 
10  14 października 2019 r. 
11  Wg stanu na 31 grudnia: 2016 r. – 30 szt., 2017 r. – 41 szt., 2018 r. – 68 szt. 
12  Źródło: https://lodz.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/stolica-wojewodztwa-1323/ludnosc-dane-o-lodzi-2018/. 
13  Ustalono na podstawie Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (https://eipa.udt.gov.pl/) 
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wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli14 wszystkie 
stacje znajdujące się na terenie Gminy należały do podmiotów prywatnych.  

Prezydent Miasta Łodzi dnia 17 kwietnia 2019 r. powołał15 Komitet Sterujący do 
spraw utworzenia na terenie miasta Łodzi 210 punktów ładowania dla pojazdów 
elektrycznych. Przeprowadzono konsultacje społeczne poprzez platformę vox 
populi16. Mieszkańcy miasta zgłosili propozycje lokalizacji punktów ładowania, które 
następnie w ramach prac Komitetu zostały przekazane do działającego na rynku 
łódzkim PGE Dystrybucja SA celem przeprowadzenia analizy możliwości realizacji 
stacji ładowania w zaproponowanej lokalizacji uwzględniając czynniki: kosztów, 
czasu realizacji oraz dostępności mocy przyłączeniowej. 

Wiceprezydent Miasta Łodzi wyjaśnił17, że obecnie trwa przygotowywanie procedur 
przetargowych na dzierżawę nieruchomości pod stacje ładowania pojazdów 
elektrycznych, których budowa zostanie sfinansowana przez zewnętrzne podmioty. 
Ponadto Prezydent Miasta Łodzi wydał 9 sierpnia 2019 r. zarządzenie18 określające 
miesięczne stawki czynszu za dzierżawę 1m2 powierzchni nieruchomości 
gruntowych przeznaczonych pod stacje ładowania. Według wyjaśnień 
Wiceprezydenta Miasta Łodzi19 prowadzona była procedura w sprawie zmiany 
Uchwały nr X/360/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie 
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg, gdzie również planowano określić osobną stawkę za 
zajęcie pasa drogowego pod stacje ładowania pojazdów. 

Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Audytu Wewnętrznego i Kontroli20 
przekazanie prawa do dysponowania miejscem pod budowę stacji ładowania 
pojazdów nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy dzierżawy. 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządzonych dla 
obszaru miasta nie oznaczono miejsc potencjalnej lokalizacji punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych ze względu na charakter tych obiektów, tj. małą zajętość 
przestrzenną, różnorodne rozwiązania techniczne. Wskazanie lokalizacji punktów 
ładowania wykraczało zdaniem Zastępcy Dyrektora ds. Koordynacji i Projektowania 
Urzędu Miasta Łodzi21 poza zakres szczegółowości ustaleń dokumentów 
planowania przestrzennego określony obowiązującymi przepisami prawa. 

Rozmowy dotyczące budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie 
miasta Łodzi podjęto m.in. z PGE Nowa Energia sp. z o.o. i GreenWay 
Polska sp. z o.o. Rozmowy były na wstępnym etapie wymiany informacji, bez 
określenia ilości stacji, czy potencjalnej ich lokalizacji.  

Do dnia 15 stycznia 2020 r. (na podstawie art. 61 ust.1 ustawy o elektromobilności) 
gmina zobowiązana jest do sporządzenia raportu o liczbie zainstalowanych na 
terenie gminy ogólnodostępnych punktów ładowania. Jeżeli wyniki raportu będą 
wskazywały, że do końca 2020 r. nie zostanie wybudowana wymagana liczba 210 
punktów ładowania, prezydent miasta będzie zobowiązany do sporządzenia (do 15 
marca 2020 r.) projektu planu obejmującego ścieżkę dojścia do wybudowania 

                                                      
14  Tabela nr 1 – Stan wdrażania elektromobilności w Gminie miejskiej Łódź. 
15  Zarządzeniem 981/VIII/19. 
16  https://vox.uml.lodz.pl/glosowania/punktv-ladowania-poiazdow-elektrvcznvch/vid,65,m. 
17  W piśmie z dnia 4 października 2019 r., znak: DOA-BAK-I.1710.6.2019. 
18  Nr 1813/III/19. 
19  W piśmie z dnia 4 października 2019 r., znak: DOA-BAK-I.1710.6.2019. 
20  Pismo z dnia 25 października 2019 r., znak: znak: DOA-BAK-I.1710.6.2019. 
21  Pismo z dnia 13 września 2019 r., znak: MPU.ZP2.090.1.2019.BWL 2754. 
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pozostałych punktów ładowania. Ustawa o elektromobilności na postawie przepisu 
art. 64 ust.1 nakłada obowiązek wybudowania pozostałych punktów ładowania na 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego22 właściwego ze względu na lokalizację 
ogólnodostępnej stacji ładowania wskazanej w planie.  

Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja SA23 wyjaśnił24, że w czerwcu 2019 r. spółka 
zainicjowała projekt wewnętrzny pod nazwą: Opracowanie modelu działania PGE 
Dystrybucja SA w obszarze elektromobilności, ukierunkowany na realizację działań 
w zakresie rozwoju infrastruktury urządzeń ładowania na terenie miast 
zlokalizowanych na obszarze, na którym spółka pełni rolę Operatora Systemu 
Elektroenergetycznego. W ramach projektu przewidziano następujące kamienie 
milowe: określenie potencjalnego popytu na usługę ładowania, przeprowadzenie 
dialogu technicznego dotyczącego dostępnej na rynku technologii w zakresie 
infrastruktury ładowania pojazdów i opracowanie modelu operacyjnego OSD 
realizacji obowiązków określonych w ustawie o elektromobilności w zakresie 
budowy i przyłączania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. 

Rezultatem dwóch spotkań25 z przedstawicielami Urzędu Miasta26 było ustalenie we 
wrześniu 2019 r. lokalizacji potencjalnych 40 miejsc, w których mogłyby powstać 
punkty ładowania – nie była to lista zamknięta.  

Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja wyjaśnił27, że przybliżony czas budowy 
i uruchomienia punktu ładowania szacowano na minimum od 6 do 10 miesięcy28.  

Z udzielonych informacji od PGE Dystrybucja wynikało, że OSD prowadziło bieżącą 
współpracę z UM w zakresie ustalenia możliwych lokalizacji oraz (po stronie PGE) 
sprawdzenia możliwości zasilenia tych miejsc w energię elektryczną. OSD wskazał, 
że ostateczna liczba punktów ładowania i ich lokalizacja, które zobowiązany będzie 
wybudować będzie znana dopiero po sporządzeniu przez UM raportu na dzień 15 
stycznia 2020 r. 

Najistotniejsze problemy wskazane przez OSD w zakresie lokalizacji i realizacji, to 
w odniesieniu do przebiegu procesu inwestycyjnego po stronie OSD - zbyt krótki 
czas realizacji zadań wynikający z ustawy o elektromobilności oraz możliwe 
przeszkody formalne w procesie przygotowania i realizacji inwestycji. Ponadto OSD 
zwrócił również uwagę na brak wspólnej płaszczyzny wymiany informacji w zakresie 
istniejących i planowanych do uruchomienia29 ogólnodostępnych punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych. 

NIK zauważa, że biorąc pod uwagę: istniejącą ilość punktów ładowania (15 szt.), 
ustalone 40 miejsc na lokalizację stacji ładowania (licząc po 2 punkty ładowania na 
stację) oraz czas oszacowany przez OSD na uruchomienie stacji, jak również czas 
niezbędny na przekazanie prawa do dysponowania miejscem pod budowę stacji 
ładowania potencjalnemu inwestorowi, zachodzi uzasadniona obawa o wypełnienie 
obowiązku uruchomienia na terenie miasta Łodzi do 31 grudnia 2020 r. wymaganej 
liczby 210 punktów ładowania samochodów elektrycznych. 

(akta kontroli str.: 3, 357-368, 392, 419-432, 487, 611-612) 

                                                      
22  Dalej: OSD. 
23  Dalej: PGE Dystrybucja. 
24  Pismo z dnia 23 października 2019 r., znak: L.dz. RZ/ZU/MR/p.33822/w.41657/2019. 
25  W dniu 14 czerwca 2019 r. i 18 lipca 2019 r. 
26  Dalej: UM. 
27  Pismo z dnia 23 października 2019 r., znak: L.dz. RZ/ZU/MR/p.33822/w.41657/2019. 
28  Od złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych do momentu oddania inwestycji do 

uruchomienia. 
29  Przez podmioty komercyjne i jednostki samorządu terytorialnego. 
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Miasto Łódź nie utworzyło Strefy Czystego Transportu, nie prowadziło również 
analiz możliwości utworzenia, ani nie podejmowało działań zmierzających do jej 
utworzenia.  

W ramach promowania elektromobilności w mieście Łodzi wprowadzono możliwość 
poruszania się pojazdów elektrycznych po buspasach. Ponadto na ulicy 
Piotrkowskiej dopuszczono poruszanie się na skuterach elektrycznych na całym 
odcinku tej ulicy z ograniczeniami ruchu samochodów. Wprowadzono30 bezpłatne 
abonamenty parkingowe dla samochodów elektrycznych oraz płatne roczne 
abonamenty parkingowe31 (120 zł) dla samochodów z napędem hybrydowym. Dla 
porównania, cena roczna abonamentu parkingowego dla samochodów osobowych 
z silnikiem spalinowym w podstrefie B wynosi 1 500 zł, a dla całej strefy parkowania 
2 500 zł. 

Liczba wydanych abonamentów od 1 stycznia 2017 r. do 19 września 2019 r. dla 
samochodów elektrycznych zwiększyła się z 21 do 36, tj. o 50%, a dla hybrydowych 
z 208 do 342, tj. o 64%. 

(akta kontroli str.: 364-365, 603-605) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
Gmina podejmowała działania na rzecz rozwoju elektromobilności, ale były one od 
niedawna realizowane i nie przyniosły widocznych efektów w postaci zwiększenia 
ilości punktów ich ładowania na terenie miasta. Ustalono 40 potencjalnych miejsc 
pod budowę stacji ładowania, a do dnia zakończenia czynności kontrolnych na 
terenie miasta działało 15 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów 
elektrycznych. Z uwagi na czasochłonność procedur związanych z utworzeniem 
punktów ładowania może zachodzić ryzyko, że do końca 2020 r. nie powstanie 210 
punktów ładowania pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 60 ust.1 pkt 2 
ustawy o elektromobilności.  

Gmina promowała na swoim terenie używanie pojazdów elektrycznych przez 
mieszkańców miasta między innymi poprzez odstąpienie od opłaty parkingowej lub 
znaczne jej zmniejszenie dla pojazdów hybrydowych.  

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

Organizatorem publicznego transportu zbiorowego na Łódzkim Obszarze 
Metropolitarnym32 był Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi33, będący jednostką 
organizacyjną Miasta Łodzi. ZDiT zlecał, w imieniu Miasta, zadania przewozowe 
komunikacją autobusową oraz tramwajową MPK - Operatorowi, którego jedynym 
właścicielem było Miasto Łódź.  

                                                      
30  Uchwała nr XXI/478/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej 
strefie i sposobu ich pobierania. 

31  Uchwała nr LXXIX/2124/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej 
strefie i sposobu ich pobierania. 

32  Obszar ten obejmuje Miasto Łódź oraz gminy, które zawarły porozumienie w zakresie funkcjonowania 
lokalnego transportu zbiorowego, tj. Miasto i Gmina Konstantynów Łódzki, Gmina Lutomiersk, Miasto 
i Gmina Zgierz, Miasto i Gmina Stryków, Miasto i Gmina Ozorków, Gmina Aleksandrów Łódzki, Gmina 
Nowosolna, Gmina Rzgów, Gmina Andrespol, Miasto Pabianice, Gmina Ksawerów, Miasto i Gmina 
Brzeziny. 

33  Dalej: ZDiT. Jednostka organizacyjna Miasta Łodzi utworzona na postawie uchwały nr VIII/104/03 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Dróg 
i Transportu”. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Na terenie Gminy funkcjonowało dwóch Operatorów zbiorowego transportu 
publicznego34, tj. od 2011 r. i nadal MPK oraz do końca 2016 r.35 prywatne 
przedsiębiorstwo Transport Osobowy KORO s.c.36 obsługujące jedną linię 
komunikacyjną, której obsługę ostatecznie przejęło MPK. 
 

MPK, realizował obsługę linii komunikacyjnych z wykorzystaniem własnego taboru 
autobusowego, na podstawie podpisanej z Gminą Łódź umowy37 o świadczenie 
usług publicznych w ramach organizacji lokalnego transportu zbiorowego38.  

Na obszarze miasta szkielet sieci transportowej tworzyła sieć tramwajowa, która 
wyznaczała główne korytarze transportowe w mieście, uzupełniane liniami 
autobusowymi39. 

(akta kontroli str.: 34-132, 258-351, 431, 491-540) 

Na koniec 2018 r. w stosunku do roku 2015 zwiększeniu uległa liczba linii 
komunikacyjnych stałych dziennych autobusowych z 49 do 67 oraz tramwajowych 
z 19 do 20. Natomiast w tym samym okresie długość obsługiwanych linii uległa 
skróceniu40, tj. autobusowych o 29%41 a tramwajowych o 23,1%42. Liczba linii 
autobusowych stałych nocnych zwiększyła się o około 87,5%, tj. z 7 w 2015 r. do 13 
w 2018 r. Zwiększeniu uległa również ich długość – z 180,9 km w 2015 r. do 
258,7 km w 2018 r., tj. o 43%. Natomiast w 2018 r. funkcjonowała jedna linia 
tramwajowa nocna o długości 11,7 km, której nie było w roku 2015. W 2018 r. 
uruchomiono 6 autobusowych linii czasowych o długości 47,3 km. Długość linii 
komunikacyjnych ogółem obsługiwanych przez Operatorów zwiększyła się o 5,1%, 
z 1 330,7 km w 2015 r. do 1 399 km na koniec 2018 r. 

Wszystkie autobusy eksploatowane przez Operatorów w okresie objętym kontrolą 
posiadały silniki spalinowe na olej napędowy. Liczba użytkowanych autobusów 
przez MPK w latach 2015-2018 sukcesywnie malała – z 451 szt. w 2015 r. do 407 
szt. w 2018 r., natomiast firma Koro w latach 2015-2016 eksploatowała pięć 
autobusów. Na przestrzeni lat 2015-2018 zmianie uległa ilość i struktura 
eksploatowanego w MPK taboru autobusowego. Od 2015 r. do 2018 r. nie były 
realizowane zakupy nowych pojazdów. MPK wycofało z eksploatacji 39 pojazdów 
najstarszych, w tym wszystkie (8 szt.) z klasą emisji spalin Euro 1 oraz 23 szt. 
z Euro 2 i 8 szt. z Euro 3. Struktura eksploatowanych autobusów w MPK na dzień 
31 grudnia 2018 r. według klas emisji spalin kształtowała się następująco: najwięcej 
autobusów, bo 28,7% (125 szt.) stanowiły pojazdy z Euro 3, następnie 23,8% 

                                                      
34  Dalej: Operator. 
35  Umowa podpisana w 1991 r. – wygasła z dniem 31 grudnia 2016 r. 
36  Dalej: firma Koro. 
37  Umowa z dnia 28 lutego 2011 r. o świadczenie usług publicznych w ramach organizacji lokalnego transportu 

zbiorowego zawarta pomiędzy: Gminą Miasta Łódź – jednostką budżetową Zarządem Dróg i Transportu 
a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym – Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Do tej umowy zawarto 
58 aneksów – ostatni z 15 lipca 2019 r. 

38  Umowa była zawarta w celu wykonania uchwały nr C/1834/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 listopada 
2010 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu – Łódź sp. z o.o. wykonania 
zadania własnego Miasta Łodzi z zakresu lokalnego transportu zbiorowego z uwzględnieniem przepisów 
rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. 
dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz 
uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 – (Dz. Urz. UE L 315 
z 3.12.2007, str.1, ze zm.).  

39  Linie autobusowe pełnią funkcję dowozową do węzłów tramwajowych. 
40  Wpływ na ilość linii miała metoda liczenia linii oraz reforma komunikacyjna z 2017 r., w wyniku której zostały 

zlikwidowane linie autobusowe pokrywające się z liniami tramwajowymi. Stworzono krótkie linie autobusowe 
– dowozowe z osiedli mieszkaniowych do głównych linii tramwajowych.  

41  Z 1 056,1 km na koniec 2015 r. do 856 km w 2018 r. 
42  Z 343,4 km na koniec 2015 r. do 298,4 km w 2018 r. 
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(97 szt.) to autobusy z klasą emisji spalin EEV43, 21,4% (87 szt.) to pojazdy z klasą 
Euro 5, 20,2% (82 szt.) stanowiły autobusy z klasą Euro 6, 4,7% (19 szt.) to pojazdy 
w klasie emisji spalin Euro 4 i 1,2% (5 szt.) stanowiły pojazdy z Euro 2.  

Średni wiek autobusów na koniec 2015 r. wynosił ponad sześć lat, natomiast na 
koniec 2018 r. ponad osiem lat. W 2019 r. MPK zakupiło 70 nowych autobusów.  

 (akta kontroli str.: 4-12, 431) 

Na podstawie art. 72 ustawy o elektromobilności gminy miały obowiązek sporządzić 
do dnia 31 grudnia 2018 r. Analizę Kosztów i Korzyści44, która między innymi 
powinna rozstrzygać o zasadności udziału autobusów zeroemisyjnych 
w użytkowanej flocie pojazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Gmina 
wypełniła ten obowiązek w dniu 31 grudnia 2018 r. sporządzając Analizę Kosztów 
i Korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji 
miejskiej w Łodzi autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu. 
Następnie dokument ten w dniu 18 stycznia 2019 r. został przekazany do Ministra 
Energii, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministra Środowiska. 
Przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące AKK, które odbyły się w terminie 
od dnia 10 do 31 grudnia 2018 r. Uwagi i wnioski mogły być wnoszone 
w następujących formach: drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich 
podpisem elektronicznym na adres: zdit@zdit.uml.lodz.pl oraz osobiście lub pocztą 
w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny: Zarząd Dróg i Transportu 
w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź. W trakcie trwania konsultacji nie 
wpłynęła żadna uwaga bądź wniosek, wobec powyższego projekt AKK przyjęto bez 
nanoszenia zmian. 

(akta kontroli str.: 357-368, 151-356) 

AKK opracowała firma Grupa CDE Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie na zlecenie 
Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi45.  

Dla potrzeb sporządzenia analizy ZDiT udostępnił następujące dane źródłowe: Plan 
transportowy, Studium wykonalności dla projektu pn. Program Niskoemisyjnego 
Transportu Miejskiego – zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem 
infrastruktury niezbędnej do ich obsługi, Audyt w zakresie weryfikacji rekompensaty 
za poszczególne lata: 2016, 2017, 2018, Audyt w zakresie prognozy rekompensaty 
za rok 2019, Zestawienie jednostkowego kosztu usług przewozowych za lata 2014-
2017, Zestawienie wozokilometrów wg. linii komunikacyjnych, Rozkład jazdy linii 
autobusowych oraz Schematy linii autobusowych i Mapa komunikacji Miejskiej. 
Przyjęto, jako podstawę opisu i analizy stanu faktycznego datę 21 lutego 2018 r., tj. 
datę przyjęcia Planu transportowego przez Radę Miejską w Łodzi.  

Do analizy przyjęto cztery warianty inwestycyjne: 
a) Wariant bazowy – służył oszacowaniu kosztów świadczenia usług 

komunikacyjnych, z wykorzystaniem zmodernizowanego taboru o napędzie 
konwencjonalnym spełniającym wymogi normy Euro 6. Stanowił on punkt 
odniesienia dla analiz pozostałych wariantów w zakresie porównania 
efektywności kosztowej, społecznej i środowiskowej. 

b) Wariant I – tabor zasilany energią elektryczną – wariant spełniający wymogi 
ustawy o elektromobilności, z wykorzystaniem autobusów z napędem 
elektrycznym, dla których zasilanie zapewniają pokładowe magazyny bateryjne. 

                                                      
43  Z ang. Enhanced Environmental friendly Vehicles - pojazd bardziej przyjazny środowisku. Wymogi normy 

zawarte są między normami Euro 5 i Euro 6. Norma została ustalona w roku 2005 dla pojazdów 
poruszających się głównie w miastach, a więc autobusów, pojazdów dystrybucyjnych i regionalnych, 
z założeniem, że może ona zostać osiągnięta jedynie przez silniki gazowe. Źródło: https://www.auto-
swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/euro-5-czyli-ekologia-po-europejsku/qeqy133. 

44  Dalej: AKK. 
45  Za usługę wydatkowano środki w wysokości 29,9 tys. zł brutto. 
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W ramach tego wariantu rozpatrywano dwa scenariusze działań zamierzeń 
inwestycyjnych, czyli scenariusz bez dofinansowania zewnętrznego oraz 
z dofinansowaniem zewnętrznym.  

c) Wariant II – tabor zasilany sprężonym gazem ziemnym (CNG) - wariant 
modernizacji floty autobusowej, z wykorzystaniem autobusów zasilanych 
sprężonym gazem ziemnym.  

d) Wariant III – tabor zasilany paliwem wodorowym – realizujący wymogi ustawy 
o elektromobilności, z wykorzystaniem autobusów z napędem wodorowym. 

Kryterium techniczne uznano za rozstrzygające w kwestii dalszej analizy przy braku 
możliwości technicznej realizacji analizowanego wariantu. 

Przeprowadzona analiza techniczna wykazała, że w przypadku zakupu pojazdów 
zeroemisyjnych oprócz nakładów na zakup pojazdów należy ponieść również 
nakłady związane z budową stacji ładowania/tankowania. Ponadto wykluczono 
z dalszej analizy Wariant III dotyczący zakupu pojazdów zasilanych paliwem 
wodorowym z uwagi na brak technicznej możliwości jego zakupu. 

W zakresie analizy finansowo-ekonomicznej koszty eksploatacji i utrzymania 
przyjęto na bazie aktualnie posiadanej wiedzy technicznej autorów AKK i opracowań 
branżowych, uwzględniono również konieczność ponoszenia nakładów 
odtworzeniowych związanych z okresową wymianą baterii w autobusach 
elektrycznych. AKK sporządzono w cenach stałych, według roku bazowego – bez 
uwzględnienia wpływu inflacji. Koszty serwisowe szacowano w oparciu o raport 
Paliwa alternatywne w komunikacji miejskiej, w którym określono uśredniony 
w czasie koszt serwisowy w przypadku autobusu na olej napędowy na poziomie 
0,26 PLN/km, dla CNG 0,28 PLN/km oraz dla elektrobusu 0,13 PLN/km46. 

Obliczenia w wariancie I, scenariuszu z dofinansowaniem zewnętrznym oparto na 
projekcie Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – zakup 17 autobusów 
elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi. 
Rzeczowy zakres projektu obejmował m.in.: zakup 17 autobusów elektrycznych 
wraz z ładowarkami oraz budową infrastruktury elektroenergetycznej 
i teletechnicznej na pętlach autobusowych służących zasilaniu stacji ładowania 
autobusów, budowę infrastruktury zajezdniowej niezbędnej do eksploatacji 
autobusów elektrycznych w skład, której wchodzi budowa części nadziemnej wiaty 
dla autobusów elektrycznych wraz z instalacjami, budowę kontenerowej stacji 
transformatorowej wraz z elektroenergetyczną siecią kablową.  

Koszty całkowite brutto wariantu inwestycyjnego wynosiły 52 462,8  tys. zł netto, 
z czego koszty kwalifikowane wynosiły łącznie 52 414,0 tys. zł. Wysokość 
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
stanowiło 85% kwoty kosztów kwalifikowanych.  

Wskaźniki NPV47 i IRR48 dla wariantu finansowania w całości ze środków własnych 
i współfinansowania z funduszy UE zostały wyliczone na potrzeby uzyskania 
dofinansowania do zakupu autobusów elektrycznych. Wskaźnik NPV dla wariantu 
inwestycyjnego bez wsparcia finansowego wyniósł (-) 59 489,4 tys. zł, natomiast dla 
wariantu z dofinansowaniem (-) 17 942,3 tys. zł. Wskaźnik IRR dla wariantu bez 
dofinansowania wyniósł (-) 15,42%, a przy dofinansowaniu (-) 12,51%.Dla potrzeb 
AKK zakładana żywotność autobusów wynosiła 15 lat i około 1 mln km 
skumulowanego przebiegu. Natomiast przyjęta wartość średniego przebiegu 
wynosząca 70 000 km/rok odpowiadała średniej aktualnej pracy przewozowej 
wykonywanej w ciągu roku przez autobus na terenie miasta Łodzi.  
                                                      
46  http://pspa.com.pl/assets/uploads/2018/06/Paliwa_alternatywne_w_komunikacji_miejskiej_PSPA_PKPA.pdf 
47  NPV - Wartość bieżąca netto (ang. net present value). 
48  IRR - Wewnętrzna stopa zwrotu (ang. Internal Rate of Return). 
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Analizę finansową przeprowadzono z zastosowaniem metody różnicowej 
(przyrostowej), z uwzględnieniem tylko tych przepływów pieniężnych, które 
zmieniają się w związku z eksploatacją zmodernizowanego taboru autobusowego, 
czyli z wyłączeniem innej działalności i kosztów, które nie ulegają zmianie. 
Przeprowadzono analizę w zakresie prognozy wydatków i matrycami DGC 
(Dynamiczny koszt jednostkowy) pozwalającą uwzględnić bieżące koszty 
eksploatacji i inwestycji. Do obliczeń przyjęto stopę dyskontową o wartości 4%.  

Wyniki analizy finansowej przedstawiono w formie kosztu jednostkowego 
wozokilometra uwzględniającego koszty paliwa, eksploatacji oraz inwestycji. 
Otrzymane wyniki kosztu jednostkowego wozokilometra dla poszczególnych 
wariantów przedstawiały się następująco: 
- Autobusy zasilane ON – 3,27 zł, 
- Autobusy zasilane energią elektryczną (z dofinansowaniem) – 1,15 zł, 
- Autobusy zasilane energią elektryczną (środki własne) – 4,32 zł, 
- Autobusy zasilane CNG – 3,15 zł. 
Wariant zakupu autobusów elektrycznych tylko w przypadku wsparcia inwestycji 
środkami zewnętrznymi charakteryzował się najniższym kosztem wozokilometra.  

Oszacowano efekty środowiskowe poszczególnych wariantów inwestycyjnych. 
Najniższą emisją globalną charakteryzował się autobus zasilany CNG. 

W zakresie analizy społeczno-ekonomicznej przyjęto do analizy następujące 
korzyści/koszty społeczne: uniknięte koszty zanieczyszczeń powietrza, wynikające 
z emisji substancji szkodliwych pyłów PM oraz związków azotu NOx; uniknięte 
koszty hałasu, wynikające z przemieszczania się autobusów po drogach 
publicznych; koszty zmian klimatycznych, wynikające z emisji dwutlenku węgla CO2. 
Do obliczeń kosztów zanieczyszczeń wykorzystano Tablice kosztów jednostkowych 
do wykorzystania w analizach kosztów i korzyści, zamieszczone na stronie Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych. Najniższe koszty społeczne wskazano 
w wariancie z zakupem autobusów zasilanych CNG oraz wariancie zakupu 
autobusów elektrycznych przy uwzględnieniu wyłącznie emisji w skali lokalnej. 

Ostatecznie otrzymane wyniki analizy wykazały, że najdroższym rozwiązaniem był 
zakup taboru elektrycznego bez dofinansowania zewnętrznego, a korzyści 
społeczne osiągnięte zostałyby wyłącznie w sytuacji, w której w kalkulacjach nie 
zostałaby uwzględniona emisja w miejscu wytworzenia energii elektrycznej. 
Najlepszym wariantem był scenariusz zakupu autobusów elektrycznych przy 
dofinansowaniu w formie dotacji ze środków zewnętrznych.  

(akta kontroli str.: 151-356, 433-484, 490) 

Plan inwestycji taborowych (autobusy) MPK-Łódź Sp. z o.o. na lata 2011-2020, nie 
obejmował zakupu pojazdów zeroemisyjnych. Według wyjaśnień Wiceprezydenta 
Miasta Łodzi49 MPK przygotowywał się do opracowania nowej strategii odnowy 
taboru autobusowego (na lata 2020-2030), która obejmować będzie plany dotyczące 
pozyskania pojazdów elektrycznych.  

Operator niezależnie od założeń w planie inwestycyjnym złożył wniosek 
o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach działania III.1.3 Niskoemisyjny transport 
miejski projektu pod nazwą Niskoemisyjny transport w Łodzi – Zakup 17 autobusów 
elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi, który 
zakładał: 
– zakup 17 szt. autobusów elektrycznych jednoczłonowych o długości około 12m, 

zakup i montaż stacji szybkiego ładowania na 6 pętlach autobusowych 
                                                      
49  W piśmie z dnia 4 października 2019 r., znak: DOA-BAK-I.1710.6.2019. 



 

13 

zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi. Lokalizacje stacji szybkiego ładowania 
zostały wytypowane z uwzględnieniem potrzeb eksploatacyjnych MPK. OSD dla 
ww. lokalizacji wydał stosowne warunki przyłączeniowe do sieci 
elektroenergetycznej; 

– budowę infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej służącej do zasilania 
stacji ładowania, zakup i montaż stacji wolnego ładowania na terenie Zajezdni 
Autobusowej EA1 przy ul. Limanowskiego 147/149; 

– zakup i wyposażenie dwóch stanowisk naprawczych na terenie zajezdni, budowę 
infrastruktury zajezdniowej niezbędnej do eksploatacji autobusów elektrycznych 
obejmującej realizację części naziemnej wiaty dla autobusów elektrycznych wraz 
z instalacjami oraz budowę kontenerowej stacji transformatorowej 
i elektroenergetycznej sieci kablowej. 

We wrześniu 2019 r. projekt umieszczony został przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego na liście projektów ocenionych pozytywnie pod względem 
kryteriów formalnych w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.03.01.03-IZ.00-10-
001/18 Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski - miasto Łódź. Trwała 
ocena merytoryczna, której zakończenie przewidziane było na pierwszą dekadę 
października 2019 r. 

W latach 2016-2019 (I półrocze) Operator nie przeprowadzał przetargów na zakupu 
autobusów zeroemisyjnych. Natomiast w 2018 r. MPK przeprowadziło dwa 
postępowania przetargowe dotyczące pozyskania nowego taboru autobusowego: 
przetarg Zakup autobusów niskopodłogowych typu mini dotyczący zakupu 24 szt. 
autobusów z dodatkową opcją zakupu 18 szt. oraz Najem 46 sztuk autobusów 
niskopodłogowych (26 jednoczłonowych i 20 przegubowych) wraz z serwisem. 
W 2019 r. postępowania te zakończone zostały dostawami łącznie 70 szt. 
autobusów o napędzie spalinowym, spełniającymi normę spalin Euro 6. 

(akta kontroli str.: 357-368) 

Łączna emisja komunikacji miejskiej50 w 2019 r.(I połowa) w stosunku do 2015 r., 
wskazała na wzrost emisji gazów cieplarnianych (CO2) o około 0,7%. Zmniejszeniu 
natomiast uległa emisja zanieczyszczeń powietrza (CO o 12,8%, NOx o 17,6%, PM 
o 36,6%) w związku z nabyciem i wykorzystywaniem pojazdów o podwyższonej 
klasie emisyjności.  

(akta kontroli str. 14, 365) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
Gmina rzetelnie sporządziła AKK w ustawowym terminie, tj. do 31 grudnia 2018 r. 
Dokument ten zawierał wszystkie elementy wymagane art. 37 ust. 2 ustawy 
o elektromobilności. Gmina zapewniła możliwość udziału społeczeństwa 
w opracowaniu analizy. AKK została przekazana ministrom właściwym do spraw 
energii, do spraw gospodarki oraz środowiska. Gmina skutecznie realizowała 
działania w zakresie obniżenia oddziaływania komunikacji miejskiej na środowisko.  
 

                                                      
50  Wskaźnik emisji CO₂ został obliczony na podstawie rzeczywistego zużycia paliwa. Wskaźniki: CO, NOx, PM 

obliczone zostały na podstawie dopuszczalnych wartości emisji spalin w poszczególnych normach EURO. 
Z uwagi na brak możliwości rozgraniczenia emisji cząstek stałych na PM₂,₅ oraz PM₁₀ podana wartość 
uwzględnia łączną emisję cząstek stałych. 
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3. Realizacja zadań w zakresie zapewnienia udziału 
pojazdów zeroemisyjnych w działalności Urzędu Miasta 
oraz zero- i niskoemisyjnych w wykonywaniu przez 
gminę zadań publicznych. 

Gmina na dzień 30 czerwca 2019 r. nie posiadała w swojej flocie liczącej 39 szt. 
pojazdów elektrycznych. W okresie objętym kontrolą Urząd Miasta Łodzi nie ogłosił 
przetargów na zakup samochodów zeroemisyjnych do użytkowanej floty, nie nabył 
również autobusów zeroemisyjnych do wykorzystania w zbiorowym transporcie 
publicznym. W 2018 r. Urząd Miasta Łodzi nie planował zakupu pojazdów 
elektrycznych na własne potrzeby, natomiast w 2019 r. zaplanowano wynajem 
długoterminowy pojazdów w celu obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi. 
W przeprowadzonym w pierwszej połowie 2019 r. dialogu technicznym 
poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w sprawie wyboru wykonawcy na Wynajem długoterminowy i carsharing 
samochodów na potrzeby obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi, jednym 
z omawianych zagadnień była problematyka elektromobilności. 

Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
Urzędu Miasta Łodzi51 mając na uwadze, że ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych 
ustaw zmieniony został art. 68 ust. 2 ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych52, dnia 2 sierpnia 2019 r. ogłoszono przetarg na najem 
długoterminowy pojazdów, wybierając samochody z napędem hybrydowym, 
o niskim poziomie emisji spalin. 

 (akta kontroli str.: 357-368, 426-432, 606-610) 

Zadania publiczne, których realizacja wymagała użytkowania pojazdów 
wykonywane były przez jednostki organizacyjne Gminy realizujące zadania 
w ramach obowiązków statutowych oraz podmioty zewnętrzne, którym Gmina 
zlecała wykonywanie zadań. Gmina do dnia rozpoczęcia kontroli nie przeprowadziła 
kompleksowej analizy w zakresie potrzeb związanych z wypełnieniem obowiązku 
zapewnienia odpowiedniej liczby pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem 
ziemnym w wykonywaniu zadań publicznych.  

W przypadku dwóch zadań publicznych dla celów przygotowania postępowań 
przetargowych została ustalona wartość szacunkowa zamówień. W pierwszym 
zadaniu Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg 
publicznych na terenie Miasta Łodzi w latach 2019-2022 szacowana wartość była 
wyższa o około 52% od szacunków przyjętych w poprzednim okresie, tj. na lata 
2016-2019. Natomiast w drugim zadaniu Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne 
oczyszczanie pasów dróg wewnetrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych 
na terenie Miasta Łodzi w latach 2019 – 2022 szacowana wartość była wyższa 
o około 6% od szacunków przyjętych na lata 2016-2019. Wskazano, że na 
szacunkową wartość zamówień miały wpływ nie tylko zapisy ustawy 
o elektromobilności (posiadanie, co najmniej 10% pojazdów elektrycznych lub 
pojazdów napędzanych gazem ziemnym, wkalkulowanie w cenę usług kosztów 
ładowania pojazdów, np. na własnej bazie sprzętowej), ale również zmiany 
w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy53, tj. zmiana 
najniższego wynagrodzenia oraz konieczność zawarcia z pracownikami umów 
o pracę. W obydwu postępowaniach przetargowych na etapie tworzenia Opisu 
                                                      
51  W piśmie z dnia 25 października 2019 r., znak: DOA-BAK-I.1710.6.2019.  
52  Dz. U. poz. 1527 – zmiana weszła w życie w dniu 29 sierpnia 2019 r.  
53  Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm. 
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Przedmiotu Zamówienia zawarto zapisy dotyczące obowiązku posiadania przez 
wykonawców, co najmniej 10% pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zadania. 

Dla celów kontroli Gmina przygotowała zestawienie według stanu na dzień 30 
czerwca 2019 r. zadań realizowanych przy wykorzystaniu pojazdów będących na 
stanie jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Łódź i spółek prawa handlowego 
z udziałem Gminy Miasta oraz zadań realizowanych przez podmioty zewnętrzne.  

W zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy i spółki 
prawa handlowego z udziałem Gminy wykazano, że 3554 zadań realizowanych jest 
z wykorzystaniem 340 pojazdów, w tym sześciu pojazdów z napędem elektrycznym 
bądź napędzanych gazem ziemnym. W przypadku zadania publicznego – Edukacja 
publiczna Gmina nie miała wiedzy na temat ilości wykorzystywanych pojazdów 
w 314 placówkach. Natomiast w przypadku zadań realizowanych przez podmioty 
zewnętrzne na 89 wykazanych zadań Gmina miała wiedzę dotyczącą ilości 
wykorzystywanych pojazdów tylko w 13 zadaniach (ok. 96 pojazdów). Ponadto 
Gmina podpisała 118 umów na realizację zadań, których termin obowiązywania nie 
przekraczał 31 grudnia 2021 r. 

 (akta kontroli str.: 15, 367-368, 393, 418, 541-561, 607-608) 

W zakresie umów zawartych przez Miasto na odbieranie odpadów w sektorach: 
Bałuty, Widzew i Śródmieście zawarto zapisy umożliwiające zmianę umów 
w przypadku zmiany uregulowań prawnych. Natomiast w przypadku umów 
zawartych na odbiór odpadów w trybie in-house w sektorach: Polesie i Górna oprócz 
powyższego zapisu wprowadzono również zapis dotyczący konieczności zakupu 
nowej lub modernizacji istniejącej infrastruktury, po uzgodnieniu przez obie strony 
zwiększonych kosztów dostosowania do ustawowych wymogów. 

Ponadto MPO Łódź Sp. z o.o. – jako wykonawca usługi odbioru odpadów 
komunalnych z sektorów Górna i Polesie przedstawił we wrześniu 2019 r. program 
zakupu za ponad 24 mln zł 17 pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem 
ziemnym, przeznaczonych do realizacji zadań zleconych przez Miasto Łódź. Na 
czas przeprowadzania kontroli program ten był analizowany i opiniowany.  

(akta kontroli str.: 367-368) 

Gmina terminowo przekazywała do Ministra Energii sprawozdania o liczbie i udziale 
procentowym pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym 
w użytkowanej flocie pojazdów, według stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedzającego, zgodnie z art. 38 ustawy o elektromobilności. W sprawozdaniu za 
2018 r. nie podano udziału pojazdów elektrycznych lub z napędem na gaz ziemny 
wykorzystywanych przy realizacji zadań publicznych, w tym na podstawie zawartych 
umów. 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 alternatywnych55.  

(akta kontroli str.: 357-375) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
NIK zwraca uwagę na niskie zaawansowanie przygotowań do realizacji przez Miasto 
wymogów art. 68 ust. 2 i 3 ustawy o elektromobilności. Gmina do dnia podjęcia 
czynności kontrolnych nie podjęła działań w zakresie kompleksowej analizy potrzeb 

                                                      
54 Z wyłączeniem transportu publicznego. 
55 https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/sprawozdania [2019.12.20]. 
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i spodziewanych kosztów w zakresie realizacji obowiązku wykonywania zadań 
publicznych z udziałem pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. 

Gmina nie posiadała żadnego samochodu elektrycznego w swojej flocie, ponadto 
w ogłoszonym w sierpniu 2019 r. przetargu na najem samochodów do obsługi 
Urzędu wybrano samochody z napędem hybrydowym, o niskim poziomie emisji 
spalin, co jednak nie przyczyni się do realizacji wymogu art. 68 ust. 2 ustawy 
o elektromobilności. Należy podkreślić, że umowa ma obowiązywać przez 36 
miesięcy, tym samym częściowo już w czasie powstania obowiązku posiadania 10% 
pojazdów elektrycznych we flocie Urzędu.  

III. Wnioski  
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

IV. 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 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag 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, 8 stycznia 2020 r. 
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