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Ocena ogólna I

I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/18/089 Junkcjonowanie płatnego parkowania w miastach".

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Alicja Szczepaniak doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LGD/99/2018
z 25 maja 2018 r,

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12,80-803 Gdańsk (dalej: "Urząd").

Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska (dalej: "Prezydent'')1.
(dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności
w latach 2014-2018 (do 30 czerwca)2, na terenie Miasta Gdańska funkcjonowała
Strefa Płatnego Parkowania (dalej: "SPP").

Działania Urzędu związane z wyznaczeniem miejsc płatnego parkowania były
prawidłowe. Ustalając SPP uwzględniono ustawowe kryteria jej utworzenia,
a ponadto rzetelnie udokumentowano występowanie przesłanek stanowiących
podstawę jej wyznaczenia. Prezydent wywiązał się z obowiązku uzyskania
odpowiednich opinii do przygotowanego projektu Uchwały o SPP. Treść uchwały
była zgodna z przepisami ustawy o drogach publicznych3, z wyjątkiem regulacji
dotyczącej procedury reklamacyjnej, która wykroczyła poza ustalone normy prawne.
SPP została ustalona wyłącznie na drogach publicznych. Administratorem SPP
ustanowiono Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (dalej: "GZDiZ"), będący jednostką
budżetową Miasta. Przy udostępnianiu nieruchomości gminnych przestrzegano
przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami4 oraz wewnętrznych procedur,
w tym na potrzeby organizacji płatnych ogólnodostępnych miejsc parkingowych.

NIK zwraca jednak uwagę, że w okresie wakacyjnym w 2016 r. zawartych zostało
dziewięć umów dzierżawy z przeznaczeniem na ogólnodostępne, płatne miejsca
postojowe; w ramach pilotażowego programu poboru opłat na tzw. przyplażowych
parkingach nadmorskich. Taki sposób postępowania był niezgodny z przepisami, na
co wskazywali również Wojewoda Pomorski, Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Gdańsku oraz Naczelny Sąd Administracyjny. W kolejnych latach zaniechano takiej
formy udostępniania przestrzeni publicznej na potrzeby płatnego parkowania.

Nieprawidłowym było wprowadzenie, na podstawie propozycji Prezydenta,
w Uchwale o SPP z 2011 r.5 (w § 9 ust. 6) procedury reklamacyjnej w razie
kwestionowania zasadności wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej, o której mowa

1 Pełni funkcję od 1998r. Ostatnie Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze na Prezydenta Miasta Gdyni
z 17listopada 2014r.
2 tj. w okresie objętym kontrolą.
3 Ustawa z Ustawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 2222,ze zm.)
4 Ustawa z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121,ze zm.)
5 Uchwała nr XXXII/680/12Rady Miasta Gdańska z dnia 29listopada 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania
na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej
strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat.
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wart. 13f ustawy o drogach publicznych i niepodjęcie w późniejszych latach próby
skorygowania tego zapisu. Przepisy tej ustawy nie dają bowiem kompetencji do
ustalania w uchwałach procedury reklamacyjnej w zakresie opłaty dodatkowej.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Organizacja miejsc płatnego parkowania
Uwarunkowania utworzenia płatnych miejsc parkingowych w mieście

1.1. W Urzędzie. opracowano dokumentację określającą lokalną politykę
transportową pn. ,Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego dla Miasta Gdańska na lata 2014-2030". Dokument ten nie regulował
kwestii związanych z organizacją miejsc parkingowych.

(dowód: akta kontroli str. 4)

Jak wyjaśnił Zastępca Prezydenta, analizę zasadności wprowadzenia na danym
obszarze strefy płatnego parkowania zrealizowano poprzez konsultacje społeczne z
Radami Dzielnic lub Zarządem Dzielnicy, a na ich wskazanie także z mieszkańcami.
W latach 2014-2018 konsultacje prowadzono w następujących dzielnicach: Aniołki,
Oliwa (kilkukrotne spotkania), Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Śródmieście,
Strzyża, Przymorze Małe, Brzeźno (parkingi nadmorskie), Stogi (parkingi
nadmorskie), Przymorze Wlk. (parkingi nadmorskie), Żabianka, Jelitkowa (parkingi
nadmorskie). Od2016 r., zgodnie z wypracowaną z Kolegium Rad Dzielnic
procedurą, wprowadzenie strefy płatnego parkowania było poprzedzone
pozytywnym stanowiskiem Rady Dzielnicy właściwej dla danego obszaru w postaci
stosownej uchwały6.

(dowód: akta kontroli str. 5-8)

1.2. Urząd poddawał analizom skuteczność wprowadzonych zmian i wpływu na
sytuację parkingową na danym obszarze, głównie poprzez wymianę informacji
z Radami Dzielnic. Po spotkaniach Rady Dzielnic oczekiwały na opinie
mieszkańców, a po zebraniu uwag mieszkańców organizowano spotkania
z pracownikami GZDiZ celem przygotowania projektów granic SPP, które następnie
przekazywano mieszkańcom do zaopiniowania.

Z opinii mieszkańców wynikało, że to rozwiązanie sprawdza się i pozwala "wydobyć"
przestrzeń miasta dla postoju pojazdów, nie szkodząc przy tym innym uczestnikom
ruchu.

(dowód: akta kontroli str. 8-60)

W 2016 r. zlecono podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenie badań
parkingowych dla wybranych obszarów7. W opracowaniu stwierdzono, że istnieje
problem z przepełnieniem pojazdami ogólnodostępnych przestrzeni miejskich,
uniemożliwiający swobodny dojazd i postój mieszkańców, znacznie ograniczający
przejezdność istniejących ciągów ulicznych (w tym ciągów pieszych), obniżenie
poziomu bezpieczeństwa w rejonach przecięć dróg wynikających z ograniczeń
widoczności w ich obrębie. Potwierdzono, że wprowadzenie SPP pozwoliło

6 Uchwała nr XVIII/89/2017 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie strefy płatnego parkowania,
Uchwała Nr XIV/39/16 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Gómy z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie wniosku o dokonanie zmiany
w Uchwale Nr XXXII/680/12 Rady Miasta Gdańska, Protokół X sesji Rady Dzielnicy Oliwa z dnia 5 kwietnia 2017 roku.
Uchwała Nr X134/17 Rady Dzielnicy oliwa z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie rozszerzenia strefy płatnego parkowania
7 Opracowanie pn. "Badania napełnienia przestrzeni parkingowych wybranych ciągów ulicznych i przestrzeni
ogólnodostępnych na terenie Gdańska w grudniu 2016 roku".
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zmniejszyć uciążliwości związane z tym zjawiskiem, poprzez uwolnienie przestrzeni
parkingowych dla mieszkańców dzielnic. Wprowadzenie SPP istotnie przyczyniło się
do skrócenia czasu parkowania.

(dowód: akta kontroli str. 8, 61-187)

Ponadto Urząd w 2017 r. badał skuteczność wprowadzonych zmian w obszarze
SPP metodą ankietową. Ankiety przygotowane przez Wydział Gospodarki
Komunalnej zostały rozdysponowane wśród mieszkańców ulicy Nadmorskiej
w Gdańsku Jelitkowie8. Zawierały one pytania o odczucia dotyczące znaczących
zmian związanych z parkowaniem na terenie tych dzielnic oraz czy nowe zasady
parkowania w sezonie letnim poprawiły komfort życia mieszkańców, czy należy je
utrzymać w sezonie 2018, jakie zmiany widzieliby mieszkańcy do wprowadzenia
w sezonie letnim 2018. W odpowiedzi uzyskano tylko trzy wypełnione ankiety.

(dowód: akta kontroli str.188-194)

Przykładem wpływu opinii mieszańców na kształt SPP jest działanie Rady Dzielnicy
Oliwa, która we własnym zakresie zorganizowała w dniu 30 stycznia 2018 r. trzy
spotkania z mieszkańcami poszczególnych obszarów. W efekcie przeprowadzonych
konsultacji mieszkańcy wyrazili zgodę na wprowadzenie poboru opłat za parkowanie
na trzech dodatkowych obszarach. Rada Dzielnicy Oliwa wystąpiła 2 lutego 2018 r.
do GZDiZ z wnioskiem o rozszerzenie strefy poboru opłat w ramach
przeprowadzonych konsultacji. W związku z powyższym podjęte zostały przez
Miasto działania polegające na opracowaniu projektów organizacji ruchu
uwzględniających rozszerzenie obszaru SPP, zgodnie z wolą Rady Dzielnicy.
Następnie Rada Miasta podjęła stosowną uchwałę.

(dowód: akta kontroli str.595-596)

Polityka parkingowa Gdańska została przedstawiona w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska z 2007 r.9.

W dokumencie nawiązano do deficytu miejsc postojowych dla samochodów
osobowych, ograniczeń możliwości budowy nowych parkingów oraz osiągnięć progu
chłonności komunikacyjnej obszaru. W koncepcji przestrzennej polityki parkingowej
przewidziano wyodrębnienie trzech stref o zróżnicowanym poziomie zaspokojenia
potrzeb parkingowych. W kolejnym Studium z 2018 r. 10 zawarto rozdział dot.
Polityki parkingowej, w którym również wyodrębniono trzy strefy wskaźników
parkingowych, które dotyczyć będą przede wszystkim nowych inwestycji oraz
modernizacji (nie drogowych) związanych z przyrostem powierzchni użytkowej
i potrzeb parkingowych. Założono limitowanie liczby miejsc parkingowych
w centralnym rejonie miasta, ze względu na ograniczoną przestrzeń w stosunku do
liczby celów podróży, która uniemożliwia jej obsługę transportem indywidualnym.

(dowód: akta kontroli str. 215-221)

1.3. Prezydent Miasta Gdańska zawarł w trybie art. 22 ust. 2 ustawy o drogach
publicznych dziewięć umów dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na
ogólnodostępne płatne miejsca postojowe. Umowy te zostały podpisane na okres
01.07 - 31.08.2016 r. w ramach pilotażowego programu poboru opłat na tzw.
przyplażowych parkingach nadmorskich. Celem programu było uporządkowanie
sposobu parkowania pojazdów w rejonie pasa nadmorskiego. Jak wyjaśnił Zastępca

8 Ankieta skierowana do mieszkańców dotycząca parkowania w sezonie letnim na ul. Nadmorskiej.
9 Załącznik nr 1 do Uchwały nrXVIII/431/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20.12.2007 r.
10 Załącznik nr 1 do Uchwały nr L1/506/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23.04.2018 r.
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Prezydenta problem ten był wyjątkowo dotkliwy w sezonie, w lipcu i sierpniu,
szczególnie w soboty i niedziele, a więc w dni, w które brak jest możliwości poboru
opłat w strefie płatnego parkowania. Lokalizacje miejsc postojowych
przeznaczonych do dzierżawy zostały wytypowane po wizjach w terenie,
prowadzonych przez zespół, w skład którego weszli pracownicy działów Inżynierii
Ruchu, Ewidencji i Zajęć Pasa Drogowego oraz Parkowania Gdańskiego Zarządu
Dróg i Zieleni oraz przedstawiciel Straży Miejskiej.

(dowód: akta kontroli str. 8-12)

Uwagi dotyczące NIK zwraca uwagę na niezgodność przywołanego wyżej programu pilotażowego
badanejdziałalności Z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zarząd drogi sprawuje
nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym. Grunty te zarząd drogi może
oddawać w najem, dzierżawę albo je użyczać, w drodze umowy, na cele związane
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele
związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu. Zarząd drogi może pobierać
z tytułu najmu lub dzierżawy opłaty w wysokości ustalonej w umowie.
Jednak oddawanie w trybie art. 22 ust. 2 ustawy o drogach publicznych gruntów
w pasie drogowym na potrzeby organizacji płatnych miejsc postojowych było
niezgodne z prawem, co stwierdził WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 29 grudnia
2016 r. (sygn. II SA/Gd 592/16)11.
W sprawie umowy dzierżawy dotyczącej parkingów nadmorskich w sezonie 2016
postępowania wyjaśniające prowadzone były również przez inne instytucje, tj.:
1) Prokuratura Okręgowa - postępowanie sygn. PO III Pc 209.2016 - nie zostało

zakończone,
2) Prokuratura Rejonowa - postępowanie sygn. PR 3 Ds. 116.2016 - nie

zakończone,
3) Wojewoda Pomorski - rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-1.4131.27.2016.LL z dnia

22 sierpnia 2016 r. stwierdzające nieważność zarządzenia w sprawie podania do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących pasy
drogowe dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska
przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie
bezprzetargowym celem zorganizowania płatnego postoju pojazdów. Gmina
Miasta Gdańska złożyła na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który skargę
oddalił12. Od tego wyroku Gmina wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu
Administracyjnego, który wyrokiem sygn. I OSK 924/17 z dnia 09.05.2018 r.
oddalił skargę Gminy. Do dnia zakończenia kontroli Gmina nie otrzymała
pisemnego uzasadnienia wyroku.

11 WuzasadnieniuorzeczeniaWSA,powołującsięnaprzepisyart.13usl.1pkt1ustawyo drogachpublicznychorazart.5
usl.2 pkt1ustawyz dnia27sierpnia2009r.o finansachpublicznychl1,slwierdzHm.in.,że)zarządzeniePrezydentaMiasta
z28kwietnia2016r., , któregoprzedmiotembyłaorganizacjapłatnegopostojupojazdóww innymtrybiejakokreślonywart.
13usl.1 pkt1 orazart.13bustawyo drogachpublicznychnaruszałoart.217KonstytucjiRP,aprzeztow sposóbistotny
naruszałoprawo,gdyż- zdaniemSądu- przedmiotoweZarządzeniedotyczyparkowanianadrodzepublicznejzlokalizowanej
w pasiedrogowym.Z powyższegowynikaw sposóboczywistydlaSądu,iżspomezarządzenienietyledotyczydzierżawy
gruntuw pasiedrogowym(art.22us!.1ustawyo drogachpublicznych),ileorganizacjimiejscpłatnegopostojupojazdów,to
jestmateriiuregulowanejwart. 13usl.1 ustawyo drogachpublicznych.Zprzyczyn,o którychmowapowyżej,organizacja
miejscpłatnegoparkowaniapoddanajestwyłącznietrybowiokreślonemuwart.13bustawyodrogachpublicznych.
12 Wyrokz29.12.2016r.,sygn.II SA/GO592/16
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Ponadto dzierżawcy pobierali w lipcu i sierpniu 2016 r. od kierowców opłaty za
parkowanie w soboty i niedziele, tj. w dni, w które brak jest możliwości poboru
opłat w strefie płatnego parkowania.

(dowód: akta kontroli str. 7-14, 457-459, 471-515)
1.4. Trzem podmiotom (w trzech lokalizacjach) udzielono, na postawie art. 40
ustawy o drogach publicznych zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach
wyłączności13 na prowadzenie parkingów strzeżonych. Parkingi te były
zlokalizowane na wydzielonych, zamkniętych placach, nie były wprost związane
z prowadzeniem ruchu drogowego, dlatego funkcjonowały w oparciu o zezwolenie
na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg. I tak: parking przy ul. Gospody stanowił wydzielony
plac znajdujący się częściowo w pasie drogowym i częściowo poza pasem i był
prowadzony przez jeden podmiot (poza pasem w oparciu o odrębną umowę z
1988 r. zawartą na czas nieokreślony); parking przy ul. Rakoczego funkcjonował na
terenie nie będącym własnością Miasta, w granice pasa drogowego wchodzi jedynie
jego niewielki fragment (45 m2), na którym znajduje się ogrodzenie parkingu,
stróżówka, zieleniec i fragmenty kilku miejsc postojowych; parking przy ul. Armii
Krajowej funkCjonuje na terenie przeznaczonym w mpzp pod "teren obsługi
transportu drogowego-parking" i ze względu na kształt działki nie jest
skomunikowany z ulicą. Na obszarach, w których były zlokalizowane te parkingi nie
ustanowiono SPP.

W sprawie wydania wnioskodawcom decyzji zezwalających na zajęcie pasa
drogowego pod parkingi strzeżone i pobieranie opłat z tego tytułu, Zastępca
Prezydenta wyjaśnił, że zarządca drogi uznał, że jest to zajęcie pasa drogowego na
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
a zatem wymaga wydania decyzji administracyjnej w oparciu o art. 40 ustawy
o drogach publicznych. Zgodnie bowiem z art. 13b ust. 2 ustawy o drogach
publicznych, strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących
się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby
organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych
lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia
dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia
preferencji dla komunikacji zbiorowej. Omawiane parkingi nie służą poborowi opłat
za parkowanie, ale mają na celu głównie realizację usługi bezpiecznego
pozostawienia samochodu przez mieszkańców np. na noc.

Zastępca Prezydenta w wyjaśnieniach przywołał sytuacje, w których w oparciu
o decyzję administracyjną prowadzi się działalność gospodarczą w pasie drogowym
i za swoje usługi pobiera opłaty (np. kioski, stoiska handlowe itp.).

(dowód: akta kontroli str. 8-12)
1.5. Gmina Miasta Gdańska zawierała również umowy dzierżawy z przeznaczeniem
na zorganizowanie płatnego parkingu bądź miejsc postojowych na należących do
gminy nieruchomościach, niestanowiących pasów drogowych dróg publicznych.
Spośród 12 takich umów, 11 dotyczyło osiedlowych parkingów, funkcjonujących
w takiej formie od nawet 1987 r. Jeden parking (ul. Lawendowa, umowa dzierżawy
obowiązująca od 01 kwietnia 2016 r. do 30 grudnia 2017 r.) znajdował się
w historycznym centrum miasta, charakteryzującym się znacznym natężeniem ruchu
i deficytem miejsc postojowych. Na wszystkich sąsiadujących z nim ulicach

13 decyzje Dyrektora GZDiZ wydawane na wniosek strony na okresy miesięczne
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wyznaczono strefę płatnego parkowania w celu wymuszenia rotacji parkujących
pojazdów.
Zastępca Prezydenta wyjaśnił, że przedmiotowy parking znajduje się poza pasem
drogowym drogi publicznej, w związku z czym nie mógł zostać objęty strefą. Aby
również na tym terenie funkcjonowała rotacja parkujących, podjęto decyzję
o oddaniu terenu w dzierżawę z przeznaczeniem na zorganizowanie płatnego
parkingu.

Ponadto Wydział Skarbu Urzędu zawarł z Fundacją Gdańską jedną umowę
użyczenia pięciu działek przy ul. Lawendowej na okres od 01 lutego do 27 kwietnia
2018 r., natomiast Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy14
zawarły z pięcioma podmiotami umowy dzierżawy na parkingi strzeżone.

(dowód: akta kontroli str. 8-12)

Szczegółowemu badaniu NIK poddano trzy umowy dzierżawy o najwyższej
wartości: działka o łącznej powierzchni 950 m2 przy ul. Piastowskiej, działka o pow.
7400 m2 przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku i działka o pow. 6400 m2 przy
ul. Błękitnej. W przypadku tych nieruchomości wpłynęła więcej niż jedna oferta na
dzierżawę nieruchomości, dlatego zgodnie z Zarządzeniem nr 1300/11 z dnia 20
września 2011 r.15 z póżniejszymi zm., przeprowadzono negocjacje
z zainteresowanymi, a umowy zostały zawarte z podmiotami, które zaoferowały
najwyższe stawki. Stąd wynikły różnice pomiędzy stawkami za metr kwadratowy
poszczególnych nieruchomości: 11, 12 i 15 zł netto.

Umowy zawarto na czas określony od 01 lipca do 31 sierpnia 2016 r. Czynsz
dzierżawny za cały okres obowiązywania tych umów wyniósł łącznie 424.227 zł
(35,055 zł, 200.244 zł i 188.928 zł). Były to umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej przeznaczonej pod płatne miejsce postojowe Uedna umowa) oraz na
parking samochodowy (dwie umowy). Dzierżawcy, oprócz czynszu dzierżawy,
zobowiązani byli do ponoszenia wszelkich podatków związanych z eksploatacją
przedmiotu dzierżawy. Przygotowanie nieruchomości przed eksploatacją i po
zakończeniu dzierżawy odbywało się na koszt dzierżawców. Nie stwierdzono
sprzeczności badanych umów z założeniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania Miasta·Gdańska.

(dowód: akta kontroli str. 318-329 i 594)

Uchwały w sprawie ustalenia SPP
1.6. Prezydent złożył do Rady Miasta projekt uchwały z dnia 9 listopada 2012 r. oraz
autopoprawkę z 16 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania
na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu
pobierania opłat wraz z uzasadnieniem.

Rada Miasta Gdańska podjęła 29 listopada 2012 r. uchwałę w sprawie ustalenia
SPP, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie
oraz ustalenia sposobu pobierania opłat.
Wcześniejsza Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XVI/507/2003 w sprawie ustalenia
stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska,

14 wcześniej - Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy)
15 Zarządzenie Nr 1300/11Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20września 2011roku w sprawie określenia zasad i trybu

oddawania w dzierżawę nieruchomości gruntowych lub ich części o przeznaczeniu innym niż rolnicze. stanowiących
własność Gminy Miasta Gdańska
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ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w tych strefach oraz ustalenie
sposobu ich pobierania została podjęta 04 grudnia 2003 r. z uwagi na nowelizację
Ustawy o drogach publicznych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego,
ale jej zasadnicza konstrukcja wywodziła się z lat 1992-1993.

(dowód: akta kontroli str. 215-221)

Konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie funkcjonowania SPP spowodowana
była potrzebą uregulowania zasad zaspokajania potrzeb użytkowników dróg
publicznych w zakresie postoju pojazdów samochodowych. W uzasadnieniu, poza
koniecznością uregulowania zasad zaspokojenia potrzeb użytkowników dróg
publicznych w zakresie postoju pojazdów samochodowych, przywołano
racjonalizację wykorzystania przestrzeni ~jej, osiągnięcie określonych
standardów parkowania, zapewnienie ładu prawnego, zmianę preferencji
transportowych mieszkańców, co wymaga ustanowienia spójnych
i nieskomplikowanych przepisów prawa miejscowego.

(dowód: akta kontroli str.195-212)

Uchwała nr XXXII/680/1216wprowadziła na drogach publicznych na terenie Miasta
Gdańska SPP w dzielnicach: Śródmieście, Siedlce, Wrzeszcz, Przymorze i Aniołki.

Strefa ta została rozszerzona w wyniku dwóch uchwał zmieniających:
nr XXIV/663/16 i nr XLVIII/1447/18, m.in. objęto nią dwie dalsze dzielnice: Brzeżno
i Oliwa.

(dowód: akta kontroli str. 213-214, 222-317)
Podjęta Uchwała o SPP nie zawierała modyfikacji w stosunku do treści wniosku
przedstawionego przez Prezydenta Miasta Gdańska. Do kolejnych projektów zmian
do uchwał, w tym obszarów SPP, również dołączono pozytywne opinie organu
zarządzającego drogami, tj. GZDiZ

(dowód: akta kontroli str. 222-317, 584-587)
1.7. Zapisy Uchwały o SPP dotyczące pobierania opłat za parkowanie były zgodne
z przepisami ustawy o drogach publicznych.
W tekście jednolitym Uchwały o SPp17 kwota opłat za parkowanie (za pierwszą oraz
kolejne godziny parkowania. oraz opłaty dodatkowej) została ustalona w wysokości
nieprzekraczającej limitów określonych wart. 13b ust. 4 pkt 1, ust. 5 oraz 13f ust 2
ustawy o drogach publicznych. Opłata za parkowanie wyniosła: za pierwszą godzinę
3,00 zł, za drugą - 3,60 zł, za trzecią - 4,30 zł i za czwartą i następne godziny -
3,00 zł. Do 30.06.2018 r. stawki nie uległy zmianie.
Opłatę dodatkową należało uiścić w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku jej
wniesienia. Od nałożonej opłaty dodatkowej można było wnieść reklamację
w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej, co
opisano w Ustalonych nieprawidłowościach.
Uchwała nie zawierała zapisów dopuszczających możliwość nałożenia opłaty
dodatkowej za nieudokumentowanie dopełnienia obowiązku poniesienia opłat za
parkowanie.

(dowód: akta kontroli str. 222-317)

16 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 02 stycznia 2013 r. (poz. 25)
17 Obwieszczenie Rady Miasta z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały nr XXXll/680/12
Rady Miasta Gdańska z dnia 289 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na
terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu
pobierania opłat
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Pobór opłaty za postój pojazdu samochodowego na drogach publicznych w SPP
prowadzony był w Gdańsku w sposób ciągły od 1996 r. W 2008 r. opłata
jednorazowa osiągnęła maksymalną stawkę ustawową wynikającą z art. 13b ust. 4
pkt 1 i ust. 5 ustawy o drogach publicznych Opłata abonamentowa, o której mowa
wart. 13b ust. 4 pkt 2, była pochodną od opłaty jednorazowej i stanowiła iloczyn
stawki jednorazowej, średniej ilości dni roboczych w miesiącu i 8 godzin poboru
opłaty w dzień roboczy. .

(dowód: akta kontroli str. 222-317)

W przypadku parkingów nadmorskich zorganizowanych w okresie od 01 lipca do 31
sierpnia 2016 r. na podstawie 9 umów dzierżawy określono maksymalną stawkę
opłaty za postój w wysokości 3 zł za godzinę. Jak wyjaśnił Zastępca Prezydenta
była to stawka na poziomie nieco niższym niż obowiązująca w strefie płatnego
parkowania, ponieważ celem programu płatnych parkingów nadmorskich nie jest
wymuszenie zwiększonej rotacji parkujących, a uporządkowanie sposobu
parkowania na terenach przyplażowych. Warunek ustalenia stawki w takiej
wysokości został określony w załącznikach nr 1 do Zarządzeń nr 601/16 i 602/16
Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r.18 Obowiązek ustalenia takiej
stawki został określony również w zawartych umowach.

W sezonie letnim 2017 (lipiec - sierpień) po doświadczeniu z 2016 r. (był to program
pilotażowy), zdecydowano o zorganizowaniu, staraniem GZDiZ, na 11 parkingach
z 12 położonych poza pasem drogowym poboru opłat w wysokości 5 zł za cały dzień
postoju (opłaty pobierane w godz. 9-17). Opłata w takiej wysokości ma zachęcać do
korzystania z parkingów zlokalizowanych na wydzielonych poza drogą placach
zamiast pozostawiania pojazdów bezpośrednio przy drodze, często w sposób
niezgodny z prawem tj. zawężając chodnik, jezdnię bądź niszcząc zieleńce. Stawki
opłat zostały ustalone w Zarządzeniu nr 855/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia
22 maja 2017r.19

Stawki na parkingu przy ul. Lawendowej prowadzonym przez Fundację Gdańską
były ustalone na poziomie identycznym jak w SPP z uwagi na lokalizację tego
parkingu, tj. otoczenie z każdej strony strefą płatnego parkowania.

(dowód: akta kontrolistr. 330-331)
1.8. Zapisy Uchwały o SPP w pozostałych kwestiach związanych z jej
funkcjonowaniem były zgodne z przepisami ustawy o drogach publicznych. Opłaty
za parkowanie w SPP pobierane były od poniedziałku do piątku. W święta
przypadające od poniedziałku do piątku nie pobierano opłat za parkowanie.

Dla osób chcących skorzystać z opłaty zryczałtowanej mieszkańca w uchwale
zamieszczono wykaz wymaganych dokumentów uprawniających do uzyskania
karty. I tak, m.in. dla mieszkańca, właściciela lub współwłaściciela pojazdu były to
następujące dokumenty: dowód osobisty do wglądu (z którego wynika fakt
zameldowania w SPP) lub zaświadczenie o zameldowaniu, dowód rejestracyjny
pojazdu do wglądu a dla mieszkańca nieposiadającego zameldowania: podanie,

,. Zarządzenie Nr601/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska. przeznaczone do oddania
w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym pod parking samochodowy.
Zarządzenie Nr 602/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących pasy drogowe dróg publicznych. których zarządcą jest Prezydent Miasta
Gdańska przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym celem zorganizowania
płatnego postoju pojazdów
19 Zarządzenie Nr 855/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie
z miejsc parkingowych zlokalizowanych na parkingach przy ul. Błękitnej. ul. Kaplicznej. ul. Czamy Dwór. ul. Nowolnej
w Gdańsku stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, zlokalizowanych poza pasem drogowym dróg publicznych
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kserokopia aktu własności nieruchomości, kserokopia dowodu rejestracyjnego
użytkowanego pojazdu. Najemca lokalu mieszkalnego powinien złożyć następujące
dokumenty: wniosek, kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego,
kserokopia umowy użyczenia lub leasingu pojazdu samochodowego - jeżeli
najemca lokalu nie jest właścicielem pojazdu, ksemk.gpia umowy najmu.

W Uchwale Rady Miasta20 z dnia 24 listopada 2016 r. zdefiniowano pojęcie
automatu parkingowego jako urządzenia wydającego bileUkwit parkingowy
potwierdzającego dokonanie opłaty za postój pojazdu samochodowego
o określonym numerze rejestracyjnym w SPP. Uchwałą z dnia 23 kwietnia 2018 r.
Rada Miasta zmieniła tę definicję na "urządzenie wydające bileUkwit parkingowy
potwierdzający dokonanie opłaty za postój pojazdu samochodowego zapewniające
możliwość wpisania numeru rejestracyjnego".

(dowód: akta kontroli str. 222-317)
Na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni21 zamieszczono m.in.
informację, że "zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r.)
administratorem danych osobowych użytkowników automatów jest Gdański GZDiZ,
a dane te przetwarzane będą w celu wniesienia opłaty za postój pojazdów w Strefie
Płatnego Parkowania Miasta Gdańska".

(dowód: akta kontroli str. 376)
1.9. Uchwała o SPP ani uchwały ją zmieniające nie podlegały postępowaniom
nadzorczym prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego lub kontroli Sądów
Administracyjnych. Nie stwierdzono odmowy publikacji tych aktów prawa
miejscowego w części lub całości. Uchwały były publikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego w przewidzianych przez gminę terminach.

(dowód: akta kontroli str. 13)
Model funkcjonowania SPP

1.10. W latach 2014-2018 (do 30 czerwca) operatorem Strefy Płatnego Parkowania
był Gdański Zarząd Dróg i Zieleni22, który zgodnie z art. 13b ust.7 ustawy o drogach
publicznych, jako zarząd drogi pełnił rolę poborcy tej opłaty. GZDiZ techniczno-

. eksploatacyjne aspekty powierzonych przez gminę zadań zlecał podmiotom
zewnętrznym. W związku z tym podział zadań dotyczących SPP pomiędzy GZDiZ
i podmioty zewnętrzne (przy zachowaniu pełnego właścicielstwa parkometrów
i terminali przenośnych przez gminę) w latach 2014 - 2018 przedstawiał się
następująco:

- GZDiZ: wykonanie projektu organizacji ruchu i odbiór utargu, kontrola SPP
w pełnym zakresie,

- podmioty zewnętrzne: wykonanie oznakowania pionowego i poziomego SPP
w oparciu o projekt organizacji ruchu, utrzymanie letnie i zimowe miejsc do
parkowania, pełny serwis parkometrów, pozagwarancyjne naprawy
parkometrów po kolizjach i wandalizmie, konwój utargu, obsługa poboru opłat
w parkometrach za pomocą zbliżeniowych kart bankowych, pobór opłaty
systemami rozliczeń transakcji mobilnych (telefony komórkowe).

2°Uchwałą nr XXX1/863/16
21hltp:llwww.zdiz.gda.pUzdizgdansklchapterJ6015.asp
22 wcześniej Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
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Ustalone
nieprawidłowości

Wszystkie czynności wykonywane przez podmioty zewnętrzne odbywały się
w oparciu o umowy zawarte w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych23.

(dowód: akta kontroli str. 331)

Wg wyjaśnień Zastępcy Prezydenta podstawowym kryterium, którym kierowano się
przy wyborze stosowanego w Gdańsku modelu funkcjonowania SPP było
ograniczanie wydatków finansowych. Powierzenie czynności techniczno-
eksploatacyjnych środków poboru opłat (parkometry, karty bankowe; systemy
rozliczeń transakcji mobilnych) oraz kontroli technicznej terminali przenośnych
wyspecjalizowanym podmiotom zajmującym się powyższą działalnością jest mniej
kosztowne niż działania własne siłami pracowników zatrudnionych przez zarząd
dróg. Ponieważ pobór opłaty za postój pojazdu samochodowego na drogach
publicznych w SPP w Gdańsku odbywa się w sposób ciągły od 1996 r., w latach
2014-2018 nie zlecano dokonania analizy ekonomicznej w celu uzasadniania
kosztów funkcjonowania opisanego wyżej modelu.

(dowód: akta kontroli str. 332)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W § 9 ust. 6 Uchwały o SPP zapisano procedurę reklamacyjną w razie
kwestionowania zasadności wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej, o której mowa
wart. 13f ustawy o drogach publicznych. Jako podstawę prawną, umożliwiającą
podjęcie przez organ stanowiący tej uchwały, wskazano m.in. art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 13b oraz art. 13f ustawy o drogach publicznych, które to przepisy nie
przewidywały kompetencji do ustalania procedury reklamacyjnej w zakresie opłaty
dodatkowej. Tymczasem w § 9 ust. 6 Uchwały o SPP z 2012 r. wskazano, że
reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za parkowanie w SPP bez uiszczenia
opłaty wnosi się do zarządu drogi w terminie 7 dni od daty wystawienia
zawiadomienia o opłacie dodatkoweL Zapis ten wynikał z propozycji Prezydenta,
zawartej w projekcie uchwały z 2011 r.

(dowód: akta kontroli, str. 26-52)

Prezydent Miasta24 wyjaśniając' priytżyny wprowadzenia procedury reklamacyjnej
wskazał, że procedura ta nie odnosi się do opłat powstałych w myśl art. 13 f ust. 1
ustawy o drogach publicznych, ale dotyczy takich "opłat dodatkowych", które nie
powstały z mocy prawa w myślart, 13 fust. 1 tej ustawy. Skoro zatem podmiot uiścił
opłatę, czy nie parkował bez uiszczenia opłaty bądż jest zwolniony z takiej opłaty,
brak jest przesłanek pozwalających uznać, że powstał obowiązek uiszczenia opłaty.

Prezydent przyznał, że nazwanie takiej procedury odwoławczej "reklamacją' może
budzić wątpliwości, ale w związku z brzmieniem obowiązujących przepisów prawa
w jego opinii jest to pojęcie najbardziej odpowiednie i sformułowanie powszechnie
stosowane we wszystkich większych miastach Polski. Ta jednolitość powoduje, że
pojęcie "reklamacji" jest pojęciem nie tylko znanym, stosowanym i prawidłowo
interpretowanym przez kierowców z innych miast i miejscowości Polski. W opinii
Prezydenta żadna inna nazwa stosowana w obszarze prawa administracyjnego nie

23 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
24 Wyjaśnienia podpisał z up. Prezydenta Zastępca Prezydenta Piotr Grzelak
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oddaje lepiej zachodzącego procesu, gdyż sformułowanie odwołanie lub zarzut
zastrzeżone jest dla innych sytuacji prawnych25.

Wg Prezydenta ważne jest, aby procedura reklamacyjna odnosząca się do sytuacji,
w których nie powstał z mocy prawa obowiązek zapłaty opłaty dodatkowej, istniała
w procedurach miast i miejscowości pobierających opłaty w strefach płatnego
parkowania. Gdyby bowiem nawet hipotetycznie uznać, że jedyną możliwą drogą
zakwestionowania przez tysiące osób obciążonych obowiązkiem wniesienia opłaty
dodatkowej, w sytuacji gdy na przykład posiadają abonament bądź tez wykupiły
zwykły bilet parkingowy czy zwolnione są z takiej opłaty, jest zarzut w postępowaniu
egzekucyjnym, znaczyłoby to, że tysiące osób, które uiściły taką opłatę i zgłoszą się
do zarządu drogi z informacją, że nienależnie otrzymały zawiadomienie o opłacie
dodatkowej, otrzymają odpowiedź, iż obecnie, przed postępowaniem egzekucyjnym,
nie moźna uwzględnić ich racji, gdyż jest to możliwe dopiero na etapie zarzutu
wniesionego w postępowaniu egzekucyjnym.

W sytuacji zatem oczywistej, w której nie trzeba dochodzić wniesienia opłaty
dochodziłoby do: nieuzasadnionego ponoszenia kosztów wysyłki upomnienia,
konieczności ustalenia w CEPiK właściciela samochodu, o ile w ogóle wskazany
w CEPIK właściciel rzeczywiście nim jest i uzyskamy właściwy adres zamieszkania,
nieuzasadnionego ponoszenia kosztów egzekucyjnych, nieuzasadnionego
ponoszenia kosztów korespondencji z klientem, którego pouczyć będzie trzeba
o możliwości wniesienia zarzutu dopiero na etapie wszczęcia postępowania
egzekucyjnego. Ponadto: lawiny skarg na pracowników GZDiZ dotyczących
odmowy uznania oczywistych faktów (np. ważny bilet czy abonament) czy też
posądzających o chęć wyłudzenia nienależnej opłaty, znaczącego zwiększenia ilości
pracy pracowników np. działu windykacji GZDiZ (zajęcie stanowiska po zgłoszonym
zarzucie) oraz pracowników referatu egzekucji UM (wydanie postanowienia
w sprawie zarzutu), co spowoduje trudności w dochodzeniu, konieczności
prowadzenia spraw aż do etapu postępowania egzekucyjnego i dochodzenia przez
osobę obciążoną swoich racji dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego,
trudności w zrozumieniu przez osobę obciążoną takiego trybu postępowania i brak
zaufania do organów, które w ten sposób postępują z obywatelem. W wyjaśnieniu
wskazano przykładowe zasady, jakie organy administracji publicznej zobowiązane
są również stosować, a z jakimi trudno pogodzić w/w procedurę: zasada
prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy
publicznej, zasada uwzględniania z urzędu i słusznego interesu strony, zasada
przekonywania, zasada szybkości ·i prostoty postępowania. Podkreślono,
że prowadzenie powyższej procedury aż do etapu zarzutu stoi również
w sprzeczności z zasadami, według których organy administracji publicznej
zobowiązane są prowadzić gospodarkę finansową, tj. zasadą celowości,
oszczędności i efektywności dokonywania wydatków - przepis art. 44 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych26.

(dowód: akta kontroli, str. 588-593)
Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że obowiązek zapłaty opłaty dodatkowej nie
może być nakładany na kierowców dowolnie. Rozpatrywanie reklamacji w sprawie
wystawionych wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej nie jest jedyną możliwą formą

25 Cyt .odwołanie w sytuacji gdyby na przykład była w sprawie wydawana decyzja administracyjna. a zarzut. gdyby osoba
obciążona obowiązkiem zapłaty opłaty dodatkowej podnosi ten zarzut po wejściu w tryb określonych w przepisach o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
26 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077. ze zm.
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weryfikacji wniesienia opłaty za parkowanie. Zasady takiej weryfikacji powinny być
jednak zgodne z przepisami prawa i uregulowane w uchwale Rady Miasta Gdańska.

Obowiązek zapłaty opłaty dodatkowej powstaje z mocy prawa. Tym samym, nie ma
podstaw do ureguiowania w uchwale Rady Miasta zobowiązania do wystawienia
wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej. Jeżeli jednak taka możliwość została
przewidziana w stosownej uchwale to, w momencie wystawienia takiego wezwania,
kontrolujący powinien mieć pewność, że opłata za parkowanie nie została
wniesiona. W praktyce niektóre z wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej wystawiane
są bezzasadnie, tj. np. w sytuacjach gdy opłata za parkowanie została wniesiona,
a kierowca nie zostawił widocznego biletu parkingowego za szybą pojazdu.
Obowiązkiem kontrolujących jest wystawianie wezwań jedynie w sytuacji gdy istnieją
uzasadnione przesłanki stwierdzenia braku wniesienia opłaty za parkowanie. Takie
działanie wyeliminowałoby składanie odwołań od bezzasadnie wystawionych
wezwań.

Urząd rzetelnie zweryfikował warunki utworzenia mieJsc płatnego parkowania.
W szczególności udokumentowano przesłanki stanowiące podstawę ustalenia SPP.
Prezydent wywiązał się z obowiązku uzyskania odpowiednich opinii do projektu
Uchwały o SPP. Większość zapisów uchwały była zgodna z przepisami ustawy
o drogach publicznych, jednak regulacja dotycząca procedury reklamacyjnej
wykroczyła poza ustalone normy prawne. SPP została ustalona wyłącznie na
drogach publicznych.

2. Wybór podmiotu do realizacji zadań w zakresie płatnego
parkowania
Wybór administratora SPP
2.1. W latach 2014-2018 statutowym zadaniem Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
było pełnienie funkcji administratora27 SPP. GZDiZ był w posiadaniu parkometrów
będących własnością Miasta Gdańsk.

(dowód: akta kontroli str. 331,377-394)

zarządzających nieruchomościami gminnymi
potrzeby płatnych ogólnodostępnych miejsc

Wybór podmiotów
udostępnionymi . na .
parkingowych
2.2. Oddawanie nieruchomości gminnych w dzierżawę zostało uregulowane
Uchwałą Rady Miasta Nr XIV/187/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska, Uchwała ta przewidywała
wydzierżawianie nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat oraz na czas
nieoznaczony. Natomiast oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas określony do
lat 3 regulowało Zarządzenie nr 1300/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia
20 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu oddawania nieruchomości
gruntowych lub ich części o przeznaczeniu innym niż rolnicze, stanowiących
własność Gminy Miasta Gdańska oraz zmieniające je Zarządzenie Prezydenta
Nr 405/16 z dnia 30 marca 2016 r..

27 W Gdańsku w użyciu nie występuje pojęcie "administratora" Strefy Płatnego Parkowania tylko ,operatora'. Jednakże GZDiZ
jest poborcą opłat, o których mowa wart. 13 ust1 pkt 1 ustawie o drogach publicznych co oznacza, że operatora można
utożsamić z administratorem.
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Umowy dzierżawy nieruchomości w celu zorganizowania płatnego parkowania
zawierane były w okresie objętym kontrolą na zasadach określonych w Zarządzeniu
Nr 405/16, gdyż w latach 2014-2018 nie zawierano umów na okres powyżej 3 lat
bądż nieokreślony. Ponadto Wydział Skarbu Urzędu działając na podstawie
wewnętrznej procedury28 dotyczącej postępowania w zakresie oddawania
nieruchomości gminnych w użyczenie zawarł umowę użyczenia nieruchomości pod
parking przy ul. Lawendowej.

(dowód: akta kontroli str. 404-415)

2.3. W przypadku oddawania nieruchomości gminnych w najem, dzierżawę bądź
użyczenie podmiotom trzecim na potrzeby organizacji płatnych parkingów
każdorazowo (dotyczy wszystkich 12 umów) sporządzano w formie zarządzeń29
Prezydenta Miasta Gdańska i podawano do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości, o którym mowa wart. 35 usl. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami
Zarządzenia te były publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta
Gdańska oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

(dowód: akta kontroli str. 416-433)

2.4. Wysokość minimalnych stawek czynszu z tytułu opłat za najem i dzierżawę
nieruchomości regulowana była zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska.
W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty na dzierżawę nieruchomości, zgodnie
z Zarządzeniem nr 1300/11 z dnia 20 września 2011 r. przeprowadzano negocjacje
z zainteresowanymi, a umowę zawierano z podmiotem, który zaoferował najwyższą
stawkę·

Minimalne stawki czynszu były aktualizowane co roku z dniem 1 maja, w oparciu
o średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

W przypadku trzech badanych umów, ze względu na krótki okres ich trwania, nie
aktualizowano stawek czynszu.

(dowód: akta kontroli str.434-456)

2.5. Zgodnie Ż art.37 LIsI. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umów
użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczonynastępuje w drodze przetargu, a zgodę na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia takich umów wyraża każdorazowo Rada Miasta.
W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły w Urzędzie przypadki zawarcia umowy na
zorganizowanie płatnych parkingów na czas, o którym mowa w ww. przepisie.

(dowód: akta kontroli str.582-583)

28 Z dnia 26stycznia 2016r.
29 Zarządzenie nr 209/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23lutego 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu zawieó~ja.ceg() nieruchomość: stanowiącą własność: Gminy Miasta Gdańska. przeznaczoną do oddania w dzierżawę na
czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie nr 58/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21stycznia 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu zawierającego nieruchomość: stanowiącą własność: Gminy Miasta Gdańska. przeznaczoną do oddania w dzierżawę na
czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
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Na administratora SPP wybrano własną jednostkę budżetową. Przy udostępnianiu
nieruchomości gminnych, m.in. na potrzeby organizacji płatnych ogólnodostępnych
miejsc parkingowych, przestrzegano przepisów ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz wewnętrznych procedur.

3. Realizacja umów dotyczących płatnego parkowania
3.1. Jednym z zadań statutowych GZDiZ jest "pobieranie opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska oraz
opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty w obszarach płatnego parkowania na
drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska", dlatego GZDiZ jest inicjatorem,
jak również przygotowuje projekty zmiany do obowiązujących w mieście aktów
prawnych w przedmiotowym zakresie, które przedkłada do akceptacji Prezydentowi
Miasta. Prezydent Miasta jest wnioskodawcą "projektu uchwały" przedłożonego do
Rady Miasta Gdańska.

(dowód: akta kontroli str.457-463)

3.2. Biuro Audytu i Kontroli Urzędu przeprowadziło w 2018 r. kontrolę w GZDiZ,
która dotyczyła: nakładania opłat dodatkowych za postój bez wniesienia właściwej
opłaty, rozpatrywania reklamacji dotyczących dodatkowych opłat, prawidłowości
działania urządzeń, oznakowania i porządku na stanowiskach postojowych.
W Wystąpieniu pokontrolnym30 wskazano, że działania GZDiZ podjęte w 2017 r.
w badanym zakresie były prawidłowe, jednak z nielicznymi uchybieniami.

W Wystąpieniu Biuro zwróciło m.in. uwagę, że nazwanie procedury odwoławczej od
nałożonej opłaty dodatkowej za nieopłacony postój "reklamacją' jest nieprawidłowe,
bowiem procedura i pozostałe kwestie związane z reklamacją w Polsce normowane
są przepisami Kodeksu cywilnego. Organem, do którego składane są "odwołania"
od opłaty jest organ administracji samorządowej i w obszarze prawa
administracyjnego winna przebiegać ta procedura.

Zalecono: podjęcie działań zmierzających do unormowania procedury
reklamacyjnej, dołożenie należytej staranności przy udzielaniu odpowiedzi do osób
odwołujących się od nałożonej opłaty dodatkowej za postój bez wniesienia właściwej
opłaty, dokonanie w SPP weryfikacji postawionego oznakowania pionowego
znakami D-18 w zakresie konieczności umieszczenia pod znakiem tabliczek T-30
literki od a do i. W odpowiedzi GZDiZ31 zadeklarował podjęcie zalecanych działań.

(dowód: akta kontroli str.457-463)

W wyniku działań podjętych przez GZDiZ powstała dokumentacja projektowa
rozszerzeń stref płatnego parkowania oraz korekty kwestionowanego oznakowania.
Na jej podstawie wdrożono zalecane zmiany od 2 lipca 2018 r.

Wg stanu na 16 sierpnia 2018 r. GZDiZ było w trakcie przygotowywania propozycji
zmian do uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach
publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za postój pojazdów
samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat - w zakresie
zapisów dotyczących reklamacji.

(dowód: akta kontroli str.516-581)

30 Pismo nr BAiK.III.1711.2.2.2018
31 Pismo nr GZDiZ-NA-091-1(5)-2018-MJ)

15



Ocena
. '. cząstkowa

3.3. Zapisy trzech zawartych umów objętych szczegółowym badaniem regulowały
kwestie zabezpieczenia sposobu wykorzystania nieruchomości gminnej zgodnie
z celem. Dzierżawca zobowiązany był do używania przedmiotu dzierżawy w sposób
zgodny z jego przeznaczeniem i przy poborze opłat w wysokości nie wyższej niż 3 zł
za 1 godz. postoju pojazdów, w przeciwnym przypadku wydzierżawiający mógł
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

(dowód: akta kontroli str.318-329)

3.4. Wysokość miesięcznego czynszu nie była uzależniona od informacji
o uzyskiwanych przez podmiot trzeci wpływach z tytułu pobieranych opłat
parkingowych, lecz od ceny metra2. Wynosiły one: 11, 12 i 15 zł netto za m2.

Zawarte na okres dwóch miesięcy umowy nie przewidywały waloryzacji czynszów.

(dowód: akta kontroli str.318-329)

3.5. Z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz użytkowania trzech badanych
nieruchomości udostępnionych na potrzeby płatnych ogólnodostępnych miejsc
parkingowych uzyskano łącznie 424.227 zł, tj. kwoty zgodne z umowami. Wszystkie
płatności dokonane były terminowo i jednorazowo. Dzierżawcy przekazywali Gminie
informacje dotyczące wpływów z parkingów.

(dowód: akta kontroli str.464-470)

3.6. W ramach badanych umów nie stwierdzono zaległości z tytułu czynszów.

(dowód: akta kontroli str.458)

3.7. Działania związane z zagospodarowaniem nieruchomości w trybie najmu,
dzierżawy bądź użyczenia nie były przedmiotem audytu wewnętrznego bądź kontroli
wewnętrznych i zewnętrznych.

(dowód: akta kontroli str. 457-459)

Urząd przeprowadził kontrolę obsługi SPP przez GZDiZ, po której podjęto działania
w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Dzierżawcy rzetelnie rozliczali się
z administratorem SPP i w badanym okresie nie występowały zaległości z tytułu
czynszów związanych z użyczeniem, najmem lub dzierżawą nieruchomości

. gminnych.

IV. Wnioski
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyższej Izbie Kontroli32, wnosi o:

1) Podjęcie działań zmierzających do zmiany Uchwały o SPP w zakresie
wyłączenia trybu reklamacyjnego.

2) Rozważenie zainicjowania propozycji zapisu w Uchwale o SPP wskazującego na
możliwość weryfikacji lub kwestionowania opłaty podstawowej w sposób
dopuszczony przepisami ustawy o drogach publicznych.

32 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. ze zm.
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Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykonania wniosku

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się
do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia
tych działań.

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

Gdańsk, dnia5 września 2018 r.

Kontroler:

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

Alicja Szczegrftradc.a.eko( ,

. . Cf~·dPiS

DYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

J~~,-~~~~
Ewa Jasll1:T'slCa-Kluczek
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