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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/18/089 "Funkcjonowanie płatnego parkowania w miastach"

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Teresa Sawicka, wicedyrektor, upoważnienie do kontroli nr LGD/113/2018
z 8 czerwca 2018 r.
Agnieszka Andraszak, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/112/2018 z 8 czerwca 2018 r.

(Dowód: akta kontroli str. 1-4)

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, (dalej: "ZDiZ")

Roman Witowski (dalej: "Dyrektor")
(Dowód: akta kontroli str. 5)

II. Ocena kontrolowanej działalności1

W okresie objętym kontrolą2 Zarząd zapewnił realizację zadań związanych
z zarządzaniem Strefą Płatnego Parkowania (dalej: SPP). Opracował projekty
organizacji ruchu, podejmował działania windykacyjne wobec osób zobowiązanych
do zapłaty opłaty dodatkowej w terminach wymagalności roszczenia3 pomimo
konieczności przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji zasadności nałożenia opłat
dodatkowych. Wykonywał obowiązek informacyjny wynikający z art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych4 poprzez publikację
informacji na ekranie parkometru w przypadku wyboru przez użytkownika
parkometru wariantu płatności opłaty podstawowej z podaniem numeru
rejestracyjnego pojazdu oraz wydawał abonamenty podmiotom uprawnionym
zgodnie z przyjętą procedurą.

Stwierdzono jednak, że Zarząd nie zwrócił się do konserwatora zabytków
o udzielenie pozwolenia na oznakowanie części obszaru SPP stanowiącego zabytek
oraz na umieszczeniecnatym obszarze parkomatów, jak również zwolnił z opłat za
parkowanie pięć pojazdów, które nie podlegały zwolnieniu, oraz nieprawidłowo
zastosował wobec jednego użytkownika drogi zerową stawkę opłaty.

1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiemie
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w
zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądż uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.
2 Lata 2014-2018 (I półrocze).
3 tj. przed upływem terminu przedawnienia tych zobowiązań.
4 OZ.U.z 2016, poz. 922, ze zm. (dalej: ,ustawa o ochronie danych osobowych").
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Opis stanu
faktycznego

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania

Uwarunkowania organizacyjne zarządzania SPP
1.1. Zarząd administrował SPP we własnym zakresies. Zgodnie § 4 ust. 1 pkt 1
Statutu ZDiZ6 do przedmiotu działalności tej jednostki należało m.in. zarządzanie
miejską SPP, w tym prowadzenie czynności zmierzających do uzyskania opłat
parkingowych, abonamentowych i dodatkowych określonych w uchwale ustalającej
SPP. Zadania związane z obsługą SPP realizował przede wszystkim Samodzielny
Referat Strefy Płatnego Parkowania7. Czynności kontrolnych dokonywali pracownicy
ww. Referatu8 zatrudnieni na stanowiskach kontrolerów.

Referat Dochodów prowadził obsługę kasową SPP natomiast Referat Windykacji
wystawiał upomnienia i tytuły wykonawcze oraz wykonywał inne czynności
windykacyjne zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji9 w
sprawach dotyczących opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego postoju pojazdów
samochodowych w SPP w Gdyni. Samodzielny Zespół ds. Informatyki
administrował, utrzymywał i obsługiwał serwery m.in. systemu zarządzania SPP
oraz zabezpieczał system informatyczny w ZDiZ w zakresie zachowania
bezpieczeństwa danych i przetwarzania danych osobowych.

(Dowód: akta kontroli, str. 48-52; 53-69; 7-10; 165-168)

s Część zadań związanych z obsługą SPP realizowana była przy udziale podmiotów trzecich. Zarząd zawierał
umowy z podmiotami zewnętrznymi na: usługi informatyczne - świadczenie asysty technicznej i konserwacji
oprogramowania kasowo-windykacyjnego obsługującego SPP w Gdyni, przegląd, kalibrację i konserwację
maszyn do sortowania i liczenia bilonu oraz wymianę zużytych elementów, dostawę sortera do bilonu wraz z
drukarką na potrzeby ZDiZ w Gdyni, instalacją oraz szkoleniami z obsługi tego sprzętu, najem zestawu POS,
jego instalację i serwis w punktach akceptanta, umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych,
najem terminala POS, jego instalacji i serwisu w placówkach akceptanta oraz zasady świadczeń usług
dodatkowych, w tym sprzedaży Elektronicznych Doładowań, wykonanie nowego oznakowania SPP, naprawę i
remonty dróg i obiektów inżynieryjskich. Podmioty te realizowały zadania związane z utrzymaniem parkomatów
w dobrym stanie estetycznym i funkcjonalnym, w tym związane z usuwaniem usterek i awarii parkomatów,
dostarczały i uzupełniały materiały eksploatacyjne, realizowały zadania związane z utrzymaniem
oprogramowania SPP, a także ochroną oraz konwojowaniem wartości pieniężnych z parkomatów do siedziby
ZDiZ przy ul. Białostockiej 3 w Gdyni.
6 Dalej: ,Statut',
7 § 23 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (dalej: Regulamin Organizacyjny) stanowi,
iż do kompetencji Samodzielnego Referatu Strefy Płatnego Parkowania należą: kontrola wnoszenia opłat za
postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania (SPP), wydawanie i ewidencja abonamentów
(typu ,M', ,N', ,O') oraz identyfikatorów uprawniających do postoju w SPP, prowadzenie ewidencji wezwań do
opłat dodatkowych oraz rozpatrywanie reklamacji od nałożonych opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat
parkingowych za postój pojazdów samochodowych w SPP, nadzór nad funkcjonowaniem parkomatów i innego
wyposażenia SPP (bieżące utrzymanie, konserwacja, modemizacja), współpraca z Zespołem ds. informatyki w
zakresie dotyczącym systemu informatycznego do obsługi SPP, współpraca z Działem Finansowo-Księgowym w
zakresie windykacji należności, współpraca ze Strażą Miejską, Policją i innymi służbami miejskimi w zakresie
zadań Referatu.
8 W zakresie: wnoszenia opłat za parkowanie w SPP, sprawdzenia oznakowania i zgłoszenia nieprawidłowości
w oznakowaniu oraz nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów, w tym zajmowaniem pasa
drogowego. Dokonują także sprawdzenie ważności biletów parkingowych, ważności abonamentu lub karty
parkingowej. Sporządzają w terenie zawiadomienia do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku niewniesienia
opłaty, bądż przekroczenia czasu opłaconego postoju, a także umieszczają zawiadomienia za wycieraczką
samochodu oraz sporządzają dokumentację fotograficzną postoju nieopłaconych pojazdów, kontrolują także
prawidłowość działania parkomatów.
9 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314,
ze zm.)
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Oznakowanie obszaru SPP
1.2. Dla obszaru SPP opracowany został "Projekt stałej organizacji ruchu Asnyka,
Fredry, Kasprowicza, Kochanowskiego, Korzeniowskiego, Krasickiego, Legionów na
odcinku od Piłsudskiego do ul. Sieroszewskiego, Mariacka, Mickiewicza, Mściwoja,
Necla, Piłsudskiego na odcinku od Władysława IV do Krasickiego, Sędzickiego,
Sienkiewicza, Siemiradzkiego, Sieroszewskiego, Skargi, Św. Piotra, Wendy na
odcinku od Jana z Kolna do ul. Portowej"1o.

Badaniem objęto dwa projekty organizacji ruchu - ww. projekt oraz projekt stałej
docelowej organizacji ruchu - zmiana organizacji ruchu na ul. Abrahama, które
zawierały zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 września 2003 r, w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem11(dalej: "rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach") m.in.: plan
orientacyjny (w skali od 1:10 000 do 1:25 000) z zaznaczeniem drogi lub dróg,
których projekt dotyczył; plan sytuacyjny (w skali 1:500 lub 1:1 000); opis techniczny
zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze; przewidywany termin
wprowadzenia organizacji ruchu oraz nazwisko i podpis projektanta. Projekty te nie
uwzględniały programu sygnalizacji świetlnej i obliczenia przepustowości drogi,
które zostały zawarte w odrębnym projekcie organizacji ruchu, nie zawierały również
liczby miejsc postojowych oraz miejsc postojowych przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych.
Dyrektor wyjaśnił, że oznakowanie granic SPP12nastąpiło 01.08.2009 r, znakami 0-
44 i 0-45. Istniejące już wówczas oznakowanie pionowe i poziome wyznaczające
miejsca postoju pojazdów nie było uzupełniane. Obszar funkcjonowania strefy został
powiększony 2 listopada 2011 r" co wiązało się z montażem nowych oraz zmianą
lokalizacji części wcześniej zamontowanych znaków 0-44 i 0-45. W związku z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2013 r, zmieniającym
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach od września 2015 r. zostało rozpoczęte sukcesywne
uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego wyznaczającego miejsca
postojowe w granicach strefy płatnego parkowania. Uzupełnianie oznakowania
zostało zintensyfikowane po wyroku NSA z 10.12.2015 r" proces uzupełniania
oznakowania prowadzony jest nadal.
Ponadto Dyrektor wskazał, iż montaż 35 parkomatów elektrycznych nastąpił
w paździemiku 2009 r. natomiast dodatkowy jeden parkomat zamontowano w 2011
r, przy powiększeniu SPP. W związku z przeprowadzoną modernizacją w 2017 r,
parkomaty elektryczne zostały zastąpione przez urządzenia solarne.

(Dowód: akta kontroli, str,172-206; 207-211; 214-215; 216 ;217;
415;443;472;473)

10 Projekt opracowany przez City Parking Group we wrześniu 2011 r. pod nazwą ,Projekt docelowej organizacji
ruchu związany z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania na terenie dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni
zgodnie z Uchwałą Nr XXXIXl865/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. Rady Miejskiej Gdyni'. Zmiany w projekcie
organizacji ruchu ulic objętych SPP dokonywane były w latach 2015-2018.

11Dz. U. z 2017 L poz. 784.

12 Pierwotnie obszar SPP w Gdyni został ustalony Uchwałą Nr XVII/410108 Rady Miasta Gdyni z 27 lutego
2008 r., uchyloną uchwałą Nr XVIII/340/12 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2012 L, która następnie została
uchylona obecnie obowiązującą uchwałą Nr XXl/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 L
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Wskaźnik procentowy 4% ogólnej liczby miejsc postojowych wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych pozostaje zachowany w SPP, zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych13 (dalej: "ustawa o drogach
publicznych"), od roku 201614.

(Dowód: akta kontroli, str. 474; 475)
1.3. Część obszaru SPP stanowi historyczny układ urbanistyczny Śródmieścia
wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem rejestru A-
181515 oraz zespół urbanistyczny Kamiennej Góry wpisany do rejestru zabytków
województwa gdańskiego pod numerem 92916,

(Dowód: akta kontroli str. 401-414)

Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Śródmieścia i Kamiennej Góry zostały ustalone warunki
ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego.

(Dowód: akta kontroli, str. 165)
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował17, że na mocy
Porozumienia pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Gdyni z dnia 12
czerwca 2012 r. wydawanie pozwoleń na podejmowanie działań mogących
prowadzić do zmiany wyglądu zabytku w obszarach wpisanych do rejestru zabytków
należy do kompetencji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni, jednak w jego
ocenie umieszczanie znaków drogowych (również poziomych) oraz montaż
parkometrów może wpływać na wygląd zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

(Dowód: akta kontroli str. 401-414)

Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni (dalej: MKZ) wskazał18, iż nie udzielał na
wniosek zarządcy drogi w okresie od 01.01.2014 do I półrocza 2018 r. oraz
w okresie wcześniejszym pozwolenia na podjęcie działań mogących prowadzić do
zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, w tym na umieszczenie znaków
drogowych. Wydał natomiast pozwolenie19 na montaż parkometrów na wniosek City
Parking Group SA z siedzibą w Grudziądzu. W opinii MKZ montaż parkometrów
zmienia wygląd zabytku wpisanego do rejestru zabytków, natomiast wykonanie
oznakowania poziomego może zmieniać wygląd zabytku, jeśli oznakowanie
charakteryzuje się kolorystyką nieprzystającą do charakteru zabytku wpisanego do
rejestru oraz stanowiącą uszczerbek dla jego wartości. Przykładem takiego działania

13 Dz.U. z 2017 r. poz. 2222, ze zm.
14 W okresie objętym kontrolą liczba miejsc postojowych ogólnodostępnych, na których pobierano opłaty
kształtowała się następująco: 2014 (4293, w tym miejsca przeznaczone dla osób niepelnosprawnych: 110,
wskaźnik procentowy 2,56%); 2015 (4323, w tym miejsca przeznaczone dla osób niepelnosprawnych: 123,
wskaźnik procentowy 2,85%); 2016 (2485, w tym miejsca przeznaczone dla osób niepelnosprawnych: 149,
wskaźnik procentowy 6%); 2017 (2732, w tym miejsca przeznaczone dla osób niepelnosprawnych: 149,
wskaźnik procentowy 5,45%); 2018 (2683, w tym miejsca przeznaczone dla osób niepelnosprawnych: 169,
wskaźnik procentowy6,30%).
15 Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 21 września 2007 L znak
PWKZ.R.4190-14/2257-212007.
16 Decyzją z dnia 08.02.1985 r. znak WKZ-534012l85/357.

17 Pismo z 31 lipca 2018 L, PWKZ.020.29.2018.AK, pozyskane w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z
23.12.1994 L o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z2017 r. poz. 524, zezm.)-dalej: ,ustawa o NIK'.
18 Pismo z 27 sierpnia 2018 L, UKZ.410.53.2018 pozyskane w trybie art. 29 ust. 1 pkt 21it. f ustawy o NIK.
19 Pozwolenie konserwatorskie z 03.10.2017 r. znak UKZ.4125.1.201.2017.CŁ.
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jest malowanie całych powierzchni w jaskrawym kolorze na historycznej nawierzchni
np. brukowej.

(Dowód: akta kontroli str. 429-432)

W § 5 ust. 1 pkt 2 lit. d) Uchwały Nr V1/92/11 Rady Miasta Gdyni z dnia
23 marca 2011 r.20ustalono zachowanie historycznego charakteru nawierzchni na
ul. 10 Lutego (istniejących pasów kamiennego bruku i krawężników).

Plany zagospodarowania przestrzennego zawierały zapisy przewidujące wymóg
pozyskania pozwolenia właściwego konserwatora zabytków w przypadku
prowadzenia prac lub podejmowania działań, które mogłyby prowadzić do
naruszenia substancji lub zmiany wyglądu historycznego zespołu urbanistycznego,
dokonywanie podziałów nieruchomości, zmiany zagospodarowania terenu,
w tym lokalizacja obiektów tymczasowych, niewymagających uzyskania pozwolenia
na budowę21.

(Dowód: akta kontroli, str. 439-441; 433-438)

Zarząd nie wystąpił do konserwatora zabytków o wydanie pozwolenia na podjęcie
działań mogących prowadzić do zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru
zabytków, w tym na oznakowanie SPP znakami drogowymi (również poziomymi)
oraz umieszczenie parkometrów, co stanowiło nieprawidłowość opisaną w dalszej
części wystąpienia pokontrolnego

(Dowód: akta kontroli str. 401-413; 415-426; 429-432)

1.4. W wyniku oględzin22przeprowadzonych w trakcie kontroli w SPP, w obszarze
objętym ochroną konserwatora zabytków ustalono, że:
- oznakowanie ulic w zakresie początku i końca SPP oraz wyznaczonych miejsc

postojowych było zgodne z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach23, a także
obowiązującymi projektami organizacji ruchu;

- parkometry były sprawne, zawierały czytelne informacje o sposobie i warunkach
korzystania i cennik zgodny z uchwałą nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni
z 27 czerwca 2012 r. (dalej: .uchwała z czerwca 2012 r."); umożliwiały
użytkownikowi dokonanie wyboru zakupionego biletu parkingowego
zawierającego numer rejestracyjny pojazdu lub bez jego numeru, umożliwiały

20Uchwala Nr VI/92111Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic
Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej.
21Tamże, § 5 ust. 1 pkt 21it. e, analogiczny zapis zawiera § 5 ust. 1 pkt 21it. h Uchwały Nr XXXV11I839/09Rady
Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części dzielnic Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10
Lutego.
22Oględzinami objęto sześć miejsc, w których oznaczono początek SPP znakiem 0-44 'strefa płatnego
parkowania'- na ul. Władysława IV, Świętojańskiej, Legionów, Tetmajera, Plac Konstytucji, Wendy; siedem
miejsc, w których oznaczono koniec SPP znakiem 0-45 ,koniec strefy płatnego parkowania'- na ul. Władysława
IV, 2 miejsca przy Piłsudskiego, Legionów, Jana z Kolna, Wendy, Świętojańskiej; 10 parkomatów w ciągu ulic:
Władysława IV (parkomat nr 2, 26, 10, 28 i 160), Piłsudskiego (parkomat nr 3, 154, 159), Jana z Kolna
(parkomat nr 77 i 76); wyznaczone miejsca postojowe na ul. Władysława IV i Piłsudskiego, Legionów w zakresie
oznakowania pionowego znakiem 0-18 i poziomego znakami P-18, P-20 i P-24 oraz wyznaczone miejsca
postojowe na ul. Jana z Kolna i Abrahama (powyżej 60 wyznaczonych miejsc postojowych) w zakresie
oznakowania pionowego znakiem 0-18 i poziomego znakiem P-19, P-20 i P-24.
23 Dz. U. Nr 220, poz. 2181, ze zm.
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płatność gotówką lub kartą płatniczą; nie wydawały reszty, wydłużając opłacony
postój proporcjonalnie do uiszczonej kwoty. W przypadku wyboru zakupu biletu
parkingowego zawierającego numer rejestracyjny pojazdu na ekranie
parkometru wyświetlana była informacja określona wart. 24 ust. 1 ustawy o
ochronie danych osobowych oraz o danych kontaktowych administratora
wskazując pełną nazwę, siedzibę i adres Zarządu.

(Dowód: akta kontroli str. 444-456; 457-464)

Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem SPP

1,5. Weryfikacji uprawnień do korzystania z preferencyjnych zasad wnoszenia
opłat za parkowanie24 dokonywał Samodzielny Referat SPP (pracownik biura obsługi
klienta, a w przypadku jego nieobecności osoba go zastępująca). Weryfikacja
przedłożonej dokumentacji uprawniającej do zakupu abonamentów odbywała się
woparciu o aktualne na dzień wystawienia abonamentu, zapisy uchwały Rady
Miasta Gdyni.
W latach 2014-2018 zaewidencjonowano abonamenty typu "M", "N" oraz ,,0"25,
natomiast abonamenty typu ,,wO" i "E" nie były wydawane.

(Dowód: akta kontroli, str. 165-168; 169-170)
W uchwale z czerwca 2012 r. przewidziano również możliwość wydawania przez
podmiot kontrolowany identyfikatorów26 dla kierujących pojazdami służbowymi,
znajdującymi się w posiadaniu Urzędu Miasta Gdyni, innych jednostek
organizacyjnych Miasta Gdyni oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Gdyni.
Identyfikatory wydawane były wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego
podmiotu27• Pierwotnej weryfikacji tego rodzaju uprawnienia dokonywał Dyrektor
ZDiZ lub jego Zastępca. Identyfikatory wydawane były na czas określony od daty
wpływu wniosku, tj. do końca danego roku lub na czas trwania umowy na wykonanie
zadania o charakterze użyteczności publicznej, którego celem jest bieżące i
nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności. W przypadku konieczności
wydania identyfikatora na kolejny okres ważności dla tego samego podmiotu
w danym roku kalendarzowym decyzję o jego wystawieniu podejmował kierownik
Samodzielnego Referatu SPP.
W 2014 r. wydano - 228 identyfikatorów; w 2015 r. -112; w 2016 r. - 35; w 2017 r.
- 57; a w 2018 r. (do 30.06.) - 60 identyfikatorów.

24 Zgodnie z uchwałą z czerwca 2012 r. - abonamenty typu ,M' - dla mieszkańców strefy, typu ,N' - dla osób
niepełnosprawnych, typu ,O' - na okaziciela, typu ,WD' - dla użytkowników pojazdów współdzielonych, typu ,E'
- dla mieszkańców Gdyni użytkujących pojazdy o napędzie elektrycznym (EV) lub hybrydowym typu plug-in
(PHEV).
25W latach 2014-2017 ewidencja wydanych abonamentów była prowadzona w programie SOP, natomiast od
roku 2018 prowadzona jest w programie SYSTEmEG. W roku 2014 wydano: abonamenty ,M'-5620,
abonamenty ,N'-1231, abonamenty ,0'-465; w roku 2015 abonamenty ,M'-5719, abonamenty ,N'-798,
abonamenty ,0'-393; w roku 2016 abonamenty ,M'-4713, abonamenty ,N'-455, abonamenty ,0'-322; w roku
2017 abonamenty ,M'-4620, abonamenty ,N'-369, abonamenty ,0'-434; w okresie do 30.06.2018 r.
abonamenty ,M'-2449, abonamenty ,N'-169, abonamenty ,0'-97.
26 Identyfikatory wydawane są na podstawie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dowodów
rejestracyjnych, a w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub dzierżawy
dodatkowo poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii tych umów. Identyfikatory nie są zapisywane w
programie komputerowym obsługującym strefę płatnego parkowania, lecz ich ewidencja prowadzona jest przez
pracownika sekretariatu Referatu SPP.
27 Od 29 kwietnia 2014 r. ewidencja identyfikatorów prowadzona jest w księdze druków ścisłego zarachowania,
którą prowadzi pracownik Referatu SPP.
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Abonamenty typu ,,0" z zerową stawką opłaty (na okaziciela)28wydawane były na
wniosek użytkowników pojazdów służb specjalnych zwolnionych z obowiązku
wnoszenia opłat w SPP29.
W kontrolowanym okresie wydano następującą liczbę abonamentów typu "O" dla
użytkowników pojazdów służb specjalnych: w roku 2014 - 118; w roku 2015 - 94;
w roku 2016 -131; w roku 2017 -135; w okresie do 30.06.2018 r. -141.

(Dowód: akta kontroli, str. 165-167; 483-487)
W wyniku przeprowadzonego badania dokumentacji dotyczącej wydawania
abonamentów (50) oraz identyfikatorów (10 podmiotom)30ustalono, że abonamenty
wydawane były prawidłowo, natomiast w 3 przypadkach wydano identyfikatory
zwalniające z opłat podmiotom, którym tego rodzaju zwolnienie nie przysługiwało.

(Dowód: akta kontroli, str. 488; 489-490)
1.6. Czynności kontrolne uiszczania opłat za parkowanie dokonywane były przez
pracowników Samodzielnego Referatu SPP. Osoby te zatrudnione były na
stanowiskach kontrolerów31na podstawie umów o pracę. Zarządzeniem Dyrektora
nr 14/2016 z dnia 20.09.2016 r. została przyjęta procedura pracy na stanowisku
kontrolera SPP w Gdyni. Nadzór nad właściwym wykonaniem Zarządzenia
powierzono kierownikowi Referatu SPP. W kontrolowanym okresie występowały
przypadki anulowania zawiadomień (wezwań) do zapłaty opłaty dodatkowej.
W okresie objętym kontrolą liczba wystawionych wezwań do zapłaty opłaty
dodatkowej, o której mowa wart. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych
kształtowała się następując032:45 151 w 2014 r.; 27 962 w 2015 r.; 17 117
w 2016 r.; 26 587 w 2017 r. oraz 15899 w 2018 r. (do 30 czerwca).
Liczba złożonych wniosków (reklamacji) kwestionujących zasadność wystawionych
wezwań do zapłaty dodatkowej33kształtowała się natomiast następująco: w roku
2014 -10 548; w roku 2015 - 6118; w roku 2016 - 2 708; w roku 2017 - 2 495, w
okresie do 30.06.2018 r. -1 347.
Ogólna liczba uznanych wniosków (reklamacji) kwestionujących zasadność
wystawionych wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej to: w roku 2014 - 8428; w roku
2015 - 3066, w roku 2016 -1 354; w roku 2017 -1 256, w okresie do 30.06.2018 r.
-626.

28Druk abonamentów z zerową stawką opłaty przygotowywany jest przez pracownika SRSPP, który wprowadza
do systemu okres jego obowiązywania oraz wykazuje podstawę prawną. W latach 2014-2017 dane powyższe
wprowadzono do programu SOP, natomiast w 2018 roku do programu SYSTEmEG. Ponadto pracownik SRSPP
powadzi osobną ewidencję abonamentów ze stawką ,O' w programie excel zawierającą podział na rodzaj
podmiotów, którym został przydzielony abonament, okres jego ważności, zakres numerów wydanych blankietów
abonamentów oraz przywołanie numeru pisma wchodzącego (wniosku).
29W zw. z art. 13 ust. 3 pkt. 11it. a ustawy o drogach publicznych.

30Badaniem objęto wydanych po 10 abonamentów typu ,M', ,N' oraz ,O' oraz po 2 podmioty w każdym roku,
którym wydano identyfikatory zwalniające z opłaty za postój w SPP.
31Zgodnie z pkt 1-3 ,Procedury pracy na stanowisku kontrolera Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni, zwanego
kontrolerem SPP' wprowadzono 3 rodzaje czasu pracy kontrolerów (8, 7 i 6 godzinny), w każdym z rodzajów
czasu pracy obowiązują dwie zmiany. Zgodnie z pkt 8 ww. dokumentu ,Kontroler SPP ma obowiązek
sprawdzenia działania parkomatu w swoim rejonie pracy poprzez wrzucenie do niego otrzymanego znacznika,
którego wydruk musi złożyć w Biurze Obsługi Klienta SPP, przy zdawaniu sprzętu. BOK prowadzi indywidualne
teczki każdego z kontrolerów z wydrukami z parkomatów'.
32Liczba wezwań zarejestrowanych w danym roku kalendarzowym, dane wygenerowane z programu SOP i
SYSTEmEG.
33Liczba wniosków złożonych w danym roku kalendarzowym, które dotyczyły danego roku oraz lat poprzednich
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Reklamacje składane były z powodu posiadania: ważnego biletu parkingowego34;
ważnego abonamentu mieszkańca/okresoweg03s; ważnej karty parkingowej osoby
niepełnosprawnej36, pojazdu zwolnionego z opłat - ustawa o drogach publicznych37;
pojazdu poza SPP (brak wyznaczonych miejsc postojowych)38. Inne powody
reklamacji to: bilet parkingowy zakupiony w czasie >1 minuty od zawiadomienia39,
sytuacje losowe podlegające indywidualnej ocenie40;awaria parkometru41.
Stosunek złożonych reklamacji do wystawionych wezwań kształtował się
następująco: w roku 2014 - 23,36%; 2015 - 21,88%; 2016 - 15,82%; 2017 -
9,38%; w okresie do 30.06.2018 - 8,47%.
Stosunek uznanych reklamacji do złożonych wniosków kształtował się natomiast
następująco: rok 2014 - 79,90%; rok 2015 - 50,11%; rok 2016 - 50,00%, rok 2017
- 50,34%, w okresie do 30.06.2018 r. - 46,47%. Do roku 2016 występował trend
spadkowy, a następnie w roku 2017 nastąpił nieznaczny wzrost w stosunku do roku
2016.
Głównymi powodami anulowania zawiadomień o opłacie dodatkowej w SPP na
podstawie uchwały z czerwca 2012 r.42były: postoje w miejscach nieoznakowanych,
posiadanie ważnego biletu parkingowego, abonamentu, bądź karty parkingowej
osoby niepełnosprawnej, opłata postoju przez aplikację mobilną, awarie
parkomatów, błąd na zawiadomieniu, nałożenie dwóch opłat dodatkowych na pojazd
w ciągu jednego dnia (postój bez przemieszczenia) oraz postój pojazdu, który jest
zwolniony z opłat w strefie płatnego parkowania zgodnie z ustawą o drogach
publicznych.

(Dowód: akta kontroli str. 6-16; 83-95; 100; 165-168)
Okoliczność braku uiszczenia opłaty za postój dokumentowana była na podstawie
sporządzonej przez kontrolera dokumentacji fotograficznej. Kontroler wypisywał w
terenie zawiadomienie o nieopłaconym postoju i umieszczał je za wycieraczką
pojazdu samochodowego.

(Dowód: akta kontroli str. 563-565)
1.7. W okresie objętym kontrolą w ZDiZ obowiązywały procedury windykacji opłat
dodatkowych43. W przypadku braku uiszczenia opłaty dodatkowej Referat
Windykacji wystawiał upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze. W wewnętrznych
procedurach nie określono terminów podjęcia poszczególnych czynności wskazując
jedynie, iż powinny być dokonywane "na bieżąco", "systematycznie", "niezwłocznie".

34Liczba uznanych reklamacji, bilet w całości pokrywał czas zarejestrowanego zawiadomienia: w roku 2014 - 3
748; 2015 -1 948; 2016 - 1 006; 2017 - 1 036, w okresie do 30.06.2018 r. - 551.
35 W roku 2014 -116; 2015 - 43; 2016 - 50; 2017 - 49; do 30.06.2018 r. - 24.
36W roku 2014 -15; 2015 - 6; 2016 -1; 2017 -1; w okresie do 30.06.2018 r. - O.
37W roku 2014 -147; 2015 -190; 2016 -19; 2017 -13, w okresie do 30.06.2018 r. -10.
382014-17; 2015 - 3; 2016 - 0,2017 - O,do 30.06.2018 r. - O.
39Liczba uznanych reklamacji lecz bilet zakupiony był w czasie powyżej 1 minuty od zarejestrowanego
zawiadomienia: w roku 2014 - 3521; 2015 - 644; 2016 -172; 2017 - 25; w okresie do 30.06.2018 - O.
40W roku 2014 - 548; 2015 -135; 2016 - 43; 2017 - 80; do 30,06.2018 r. -13.
41 W roku 2014 - 289; 2015 - 66; 2016 - 49; 2017 - 20; do 30.06.2018 r. - O.
42Reklamacje rozpatrywane w oparciu o § 7 us!. 3 uchwały z czerwca 2012 r.
43Zarządzenie nr 212012 Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie:
procedury windykacyjno-ewidencyjnej opłat dodatkowych za brak opłat parkingowych obowiązujących w SPP w
Gdyni. Procedura Windykacyjno-Ewidencyjna opłat dodatkowych stanowiła załącznik nr 1 do ww. zarządzenia,
oraz Zarządzenie Nr 23/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
wprowadzenia instrukcji dotyczącej prowadzenia ewidencji i czynności windykacyjnych w celu wyegzekwowania
opłat dodatkowych za nieopłacone postoje w strefie płatnego parkowania w Gdyni
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tytuł wykonawczy wystawiany miał być nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od
dnia doręczenia upomnienia. Zgodnie z procedurą z 2016 r. warunkiem podjęcia
czynności windykacyjnych w każdym przypadku było stwierdzenie przez Kierownika
Samodzielnego Referatu SPP zasadności powstania tej należności.

(Dowód: akta kontroli, str. 11-29; 30-46)
W latach 2014-2018 (I półrocze) stwierdzono obowiązek uiszczenia 13271644 opłat
dodatkowych, Zarząd wystawił 21 154 upomnienia45oraz 7 20246tytuły wykonawcze.
W ww. okresie łączna liczba nieopłaconych zawiadomień o opłacie dodatkowej
wyniosła 54 44747.

(Dowód: akta kontroli str. 100; 102-104; 518)
Dyrektor wyjaśnił, że czas podjęcia działań windykacyjnych wobec należności
powstałych w okresie od 01.01.2014 r. wydłużył się z uwagi na wyrok WSA
w Gdańsku z dnia 23.04.2015 r., sygn. akt III SAlGd 944/14 oraz wyrok NSA
w Warszawie z 10.12.2015 r., sygn. akt I OSK 2356/15, które zapadły na skutek
zaskarżenia uchwały z czerwca 2012 r. Zgodnie z uchwałą przyjmowano,
iż w granicach SPP każdy postój pojazdów samochodowych zobowiązywał
użytkownika drogi publicznej do wniesienia opłaty parkingowej. Jednak wyrok
wskazał odmienną interpretację ustawowego pojęcia wyznaczonego miejsca w SPP
w Gdyni - zgodnie z którym "Wyrażenie «Wyznaczone miejsce» użyte
w przepisie art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych oznacza zatem
wyznaczone za pomocą linii bądź znaków odpowiednie stanowisko przeznaczone
na postój pojazdów samochodowych". W związku z powyższym, przed objęciem
i kontynuowaniem działań windykacyjnych opłat dodatkowych zaistniała
konieczność dokonania analizy i weryfikacji wszystkich postojów pojazdów w SPP
pod kątem ich prawidłowego wyznaczenia i spełniania ww. wymogów, o których
mowa w wyrokach. Przed przystąpieniem do weryfikacji zasadności wystawionych
wezwań, na dzień 31.01.2016 r. procedurą windykacyjną objęte zostały
zawiadomienia wystawione do 13.09.2013 r. Łączna liczba wezwań nie objętych
jeszcze na ten dzień egzekucją administracyjną, które należało przeanalizować
wynosiła ponad 60000. Sytuacja spowodowana koniecznością przeanalizowania
zasadności wystawionych wezwań spowodowała zawieszenie działań
windykacyjnych
i w konsekwencji opóźnienie w obejmowaniu nieopłaconych należności procedurą
windykacyjną, gdyż należało mieć pewność, iż każde zawiadomienie tą procedurą
rzeczywiście winno być objęte. Ponadto przy podejmowaniu czynności
zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych przepisy zawarte w § 6
i § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 20.05.2014 r. w sprawie postępowania
wierzycieli należności pieniężnych411, które wskazywały obowiązek przesłania
upomnień w pierwszej kolejności o zobowiązanych w sytuacji, gdy okres upływu
terminu przedawnienia należności pieniężnej był krótszy niż 6 miesięcy oraz
w pierwszej kolejności obejmowano procedurą windykacyjną należności pieniężne
wraz z odsetkami, które przekraczają dziesięciokrotność kosztów upomnienia.

(Dowód: akta kontroli, str. 493-497)

4445.151 w 2014 r., 27.962 w 2015 r., 17.117 w 2016 r., 26.587 w 2017 r. i 15.899 w 2018 r. (I półrocze).
4513443z2014 r., 2 581 z2015 r., 4.178 z2016 r., 946 z2017 L i 6z2018 r. (I półrocze).
464076 w 2014 L, 850 w 2015 r., 1891 w 2016 r. 383 w 2017 r., 2 w 1 półroczu 2018 r.
4710812 w 2014 r., 11065 w 2015 L, 5 845 w 2016 L, 13954 w 2017 L 12771 w 2018 L

48OZ.U. z 2017, poz. 1483.
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1.8. Pracownicy ZOiZ realizujący zadania związane z obsługą SPP, w tym
egzekwowaniem należności pieniężnych o charakterze publicznoprawnym w trybie
egzekucji administracyjnej z tytułu opłat parkingowych, posiadali upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych nadane przez administratora danych osobowych.
Administrator prowadził ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych zgodnie z wymogami określonymi w przepisie art. 39 ust. 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W wyniku badania
wystawionych upoważnień oraz prowadzonych ewidencji ustalono, że w jednym
przypadku wskazano błędną datę wydania upoważnienia.
Ewidencja zawierała wszystkie wymagane ww. przepisemdane.

(Dowód: akta kontroli, str. 377-394)
Wpływy i wydatki związane z funkcjonowaniem SPP
1.9. Wpływy uzyskane w 2014 r. z tytułu opłat za parkowanie w SPP wyniosły
ogółem 9 271 221,54 zł, w tym 8 237 935,71 zł z tytułu postoju pojazdów w SPP
oraz 1 033 285,83 zł z tytułu opłat dodatkowych; w 2015 r. odpowiednio:
9 102 210,62 zł; 8 041 822,64 zł; 1 060 387,98 zł; w 2016 odpowiednio:
8 027 032,77 zł; 7 438 075,26 zł; 588 957,51 zł; w roku 2017 odpowiednio:
8 697 101,65 zł; 7770577,52 zł; 926524,13 zł; w 2018 r. (I półrocze) odpowiednio:
4560357,95 zł; 4 057185,94 zł; 503 172,01 zł.

(Dowód: akta kontroli, str. 101)
W okresie objętym kontrolą w SPP zlokalizowanych było 197 parkometrów
w każdym z lat. Na jeden parkometr przypadało49 blisko 14 miejsc postojowych.

(Dowód: akta kontroli, str. 476)
1.10. ZOiZ nie zawarł umowy o administrowanie SPP. Wydatki związane
z funkcjonowaniem SPP, w poszczególnych latach kształtowały się następująco:
2014 r. - 3 427 441,16 zł, 2015 r. - 3 373 869,31 zł, 2016 r. - 3 357 212,77 zł, 2017 r.
- 7 355 611,43 zł, 2018 r. (I półrocze) - 4 430092,79 zł.
Wydatki z tytułu wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników kontrolowanej
jednostki realizujących zadania związane z obsługą Sppsow poszczególnych latach
kształtowały się następująco: 2014 r. - 1 805 188,14 zł, 2015 r. - 1 738362,10 zł,
2016 r. - 1 735 720,89 zł, 2017 r. - 1 841 925,49 zł, 2018 r. (I półrocze) -
951 576,44 zł.
Z tytułu zakupu, montażu, serwisu parkomatów wydatkowano: 2014 r. -
1 344 894,62 zł.; 2015 r. - 1 350 252,84 zł., 2016 r. - 1 230 648,70 zł (w tym
utrzymanie, serwis wraz z obsługą informatyczną 1 215 769,39 zł oraz modernizacja
- inwestycja 14879,31 zł); 2017 r. - 5 061 624,20 zł (w tym utrzymanie, serwis wraz
z obsługą informatyczną 778 229,15 zł oraz modernizacja - inwestycja
4 283 395,05 zł); 2018 r. (I półrocze) - 3 204 772,74 zł w tym utrzymanie, serwis
wraz z obsługą informatyczną 455 962,94 zł oraz modernizacja - inwestycja
2748809,80 zł).
W kontrolowanym okresie w ZOiZ nie zawierano umów związanych z obsługą
informatyczną SPP i nie ponoszono wydatków z tego tytułu. Wydatki inneS1 wyniosły:

49 W 2014 r. 22,35, w 2015 r. 21,94, w 2016 r. 12,61, w 2017 r. 13,87, w I półroczu 2018 r. 13,62.
50 w wydatkach ujęto wynagrodzenie radcy prawnego oraz obsługi kadrowej w wysokości 50% wypłat w każdym
z okresów sprawozdawczych, oraz obsługę płacową w wysokości odpowiednio: 48% w 2014 roku, 46% w 2015
roku, 45% w 2016 roku, 43% w 2017 roku oraz 41% do 06.2018 roku.
51 Odpisy na ZFŚS, składki PFRON, zakup odzieży roboczej, wypłacone odszkodowania, umowy zlecenia,
zakupy materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, energia elektryczna w lokalu, energia
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w 2014 r. - 277 358,40 zł; w 2015 L - 285 254,37 zł; w 2016 L - 390 843,18 zł;
w 2017 r. - 452 061,74 zł oraz w 2018 L (I półrocze) - 273 743,61zł.

(Dowód: akta kontroli, stL 101)
1.11. Różnica pomiędzy wpływami a wydatkami kształtowała się następująco:
2014 r. - 5 843 780,38 zł, 2015 r. - 5728341,31 zł, 2016 L - 4669820,00 zł, 2017 r.
-1341490,22 zł, 2018 L (I półrocze) -130 265,16 zł.
W okresie objętym kontrolą wpływy z SPP w pełni pokrywały wydatki związane
z wprowadzeniem i utrzymaniem SPP. Najwyższą różnicę pomiędzy wpływami
ze strefy a wydatkami zanotowano w 2014 r., a najniższą w 2017 r. Również
w I półroczu 2018 L zanotowano dodatnią różnicę pomiędzy wpływami a wydatkami
związanymi z funkcjonowaniem SPP.
W okresie objętym kontrolą wystąpiła wyraźna tendencja spadkowa różnicy
pomiędzy wpływami a wydatkami związanymi z funkcjonowaniem SPP: 2015 r.
w stosunku do 2014 L- (1,98%),2016 r. w stosunku do 2015 r. - (18,48%),2017 r.
w stosunku do 2016 L - (71,27%), 2018 r. (I półrocze) w stosunku do 2017 L-
(90,29%).

(Dowód: akta kontroli, str. 101)
W Studium Wykonalności wprowadzenia na terenie Miasta Gdyni Strefy Płatnego
Parkowania sporządzonym w grudniu 2005 L, poprawionym i uzupełnionym w
grudniu 2006 L i styczniu 2007 r. założono:
- wydatki związane z utworzeniem SPP52w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł,
- przychody z parkomatów + przychód z abonamentów na poziomie 808476,00 zł

miesięcznie,
- przychody z opłat dodatkowych53 - zakładany poziom ok. 577 347,00 zł

miesięcznie.
Analiza ta zakładała pobór opłat również w soboty oraz stawki opłat w innych
wysokościach niż zostały przyjęte w uchwale tworzącej SPP.

(Dowód: akta kontroli, stL 105-162)
1.12. W SPP utworzono 198 zastrzeżonych miejsc postojowych, tzw. kopert.
Dyrektor wyjaśnił, że utworzenie ww. miejsc postojowych zostało sfinansowane ze
środków Gminy Miasta Gdynia. Realizacja zadania nastąpiła za pośrednictwem
ZDiZ. Nie obciążano użytkowników zastrzeżonych miejsc postojowych kosztami ich
utworzenia.

(Dowód: akta kontroli, stL 219)

Skargi dotyczące funkcjonowania SPP
1.13. Do ZDiZ wpływały skargi na funkcjonowanie SPP, m.in. dotyczące braku lub
niewłaściwego oznakowania54.W wyniku badania dokumentacji spraw skargowych55

elektryczna do parkomatów elektrycznych, badania lekarskie pracowników, konserwacje i remonty bieżące,
usługi pocztowe, eksploatacyjne, sprzątanie, oczyszczanie miejsc postojowych, oznakowanie miejsc
postojowych, usługi telekomunikacyjne, podatki, opiaty, szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych.

52Analiza kosztów inwestycyjnych nie uwzględniała kosztów o charakterze administracyjny (map, uzgodnień,
potrzeb lokalowych), a jedynie wyposażenie SPP w urządzenia elektroniczne i oprogramowanie.

53Dla przyjętych średnich procentowych wartości braku opiat za parkowanie przez kierowców parkujących w
SPP.

54Wplyw skarg na oznakowanie kształtował się następująco w poszczególnych latach okresu objętego kontrolą:
w roku 2014 -104; w roku 2015 -130, w roku 2016 -72, w roku 2017 -73, w roku 2018 (I półrocze) - 52.

55Badanie przeprowadzono na próbie dwóch skarg złożonych w każdym roku objętym kontrolą

12



Ustalone
nieprawidłowości

ustalono, iż były one rozpatrywane zarówno pozytywnie jak i negatywnie. Skargi
dotyczyły m.in. zawiadomienia o opłacie dodatkowej w przypadku, gdy pojazd był
zaparkowany poza pasem drogowym56, a także przypadków parkowania
w miejscach, gdzie na parkingu nie były wyznaczone miejsca postojowe57•

(Dowód: akta kontroli, str. 372-374; 375-376)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. ZDiZ nie wypełnił obowiązku wynikającego z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami58, gdyż nie wystąpił do
konserwatora zabytków o uzyskanie zgody na umieszczenie znaków drogowych
oraz na montaż parkomatów zlokalizowanych na obszarze SPP, który został
wpisany do rejestru zabytków.

(Dowód: akta kontroli str. 401-414)
Dyrektor wyjaśnił, że projekty organizacji ruchu oraz urządzenia bezpieczeństwa nie
są opiniowane z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Gdyni oraz wskazał,
iż wykonawca prac związanych z montażem parkomatów zgłosił wniosek o przyjęcie
zgłoszenia robót budowlanych i uzyskał zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia
z Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Urzędu Miasta Gdyni. Nie zostal on
zobowiązany przez organ architektoniczno-budowlany do dokonania uzgodnień
z konserwatorem. Oznakowanie (organizacja ruchu) zgodnie z ustawą Prawo
o ruchu drogowym, ustawą o drogach publicznych i rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie znaków i sygnałów drogowych nie wymaga odrębnych
uzgodnień z konserwatorem zabytków. Zgodnie z przepisami obowiązującymi
w momencie montażu parkomatów elektrycznych nie było potrzeby, aby uzyskać
decyzję o pozwoleniu na budowę przyłączy, bez względu na to, czy są związane
z jakimś obiektem, czy prowadziły do niezabudowanych działek. Zmiany te
wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane z 28 lipca 2005 roku, która
obowiązuje od 26 września 2005 r. Wykonawca zadania dokonał zgłoszenia
właściwemu organowi na podstawie art. 30 Prawa budowlanego. Budowa przyłącza
była prowadzona zgodnie z warunkami i wymaganiami stawianymi przez
przedsiębiorstwa sieciowe, czyli z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
branżowych regulujących warunki przyłączaniado odpowiednich sieci.

(Dowód: akta kontroli, str. 415; 443; 433-441)
Odnosząc się do powyższych wyjaśnień Dyrektora, NIK wskazuje, że działania
związane z oznakowywaniem SPP znakami pionowymi i poziomymi oraz montaż
parkometrów w obszarze stanowiącym zabytek mogą mieć wpływ na zmiany
wyglądu zabytku, co potwierdzili również konserwatorzy zabytków oraz WSA w
wyroku z 19 lipca 2017 r., sygn. akt VII SAlWa 2052/16. Ponadto zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymagały pozwolenia
właściwego konserwatora zabytków dla prowadzenia działań, które mogłyby
prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu historycznego zespołu
urbanistycznego.

(Dowód: akta kontroli, str. 401-414; 429-432; 433-441)

56 Skarga rozpatrzona pozytywnie.

57 Skarga rozpatrzona negatywnie.

58 Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.
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2. W okresie objętym kontrolą ZDiZ bezpodstawnie zwolnił z opłat za postój w SPP
pięć pojazdów. Zwolnienie nastąpiło na wniosek Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Oddział Regionalny w Gdyni oraz Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny
w Gdyni. Pojazdy, których dotyczył wniosek, nie były pojazdami Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającymi zwolnieniu na podstawie art. 13 ust. 3 pkt
1 lit. c ustawy o drogach publicznych. Ponadto ZDiZ błędnie zastosował zerową
stawkę opłaty wobec Prezesa Zarządu Forum Kultury spółka z 0.0. z siedzibą
w Gdyni, wskazując jako podstawę prawną zwolnienia § 6 pkt 3 uchwały z czerwca
2012 r.59.

(Dowód: akta kontroli str. 479-480)
Dyrektor wyjaśnił, że Prezes nadzorował budowę Gdyńskiego Centrum Filmowego
w Gdyni, parkingu podziemnego oraz kolejki na Kamienną Górę, czyli obiektów
użyteczności publicznej (w tym obiektu służącego kulturze). W ocenie Dyrektora
ZDiZ ww. czynności były realizowane w celu nadzorowania wykonania ww.
obiektów, mających na celu bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych
potrzeb ludności w zakresie ujętym wart. 7 ust. 1 pkt 7, pkt 9 i pkt. 15 ustawy
o samorządzie gminnym.

(Dowód: akta kontroli, str. 479-480; 489-490)
W odniesieniu natomiast do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny
w Gdyni oraz Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni Dyrektor
wyjaśnił m.in., iż wart. 13 ust. 3 pkt 1 lit. c) ustawy o drogach publicznych
stwierdzono, że pojazdy Sił Zbrojnych RP są zwolnione od opłat przewidzianych
z tytułu postoju pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie
płatnego parkowania. Identyfikatory zostały wydane na podstawie złożonych przez
ww. podmioty wniosków, z których wynikało, że posiadają one status Sił Zbrojnych
RP nadany im przez Ministra Obrony Narodowej, a wskazywane pojazdy stanowią
własność Sił Zbrojnych RP. W ustawie o drogach publicznych brakuje definicji
pojęcia Sił Zbrojnych RP. W ocenie Dyrektora w przypadku obydwu podmiotów taka
delegacja organizacyjna istnieje, w związku z czym przyjęto, że wskazywane we
wnioskach pojazdy stanowią własność Sił Zbrojnych RP i wydano identyfikatory.

(Dowód: akta kontroli, str. 479-480; 489-490)
W ocenie NIK § 6 ust. 3 uchwały z czerwca 2012 r. stanowił, iż warunkiem
przyznania zwolnienia było wykonywanie przez podmiot, w którym Gmina Miasta
Gdyni uczestniczy jako wspólnik, zadań o charakterze użyteczności publicznej,
których celem było bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb
ludności, czego nie spełnia budowa obiektu służącego krzewieniu kultury.
Natomiast przepis art. 13 ust. 3 pkt 1 lit. c ustawy o drogach publicznych zwalnia od
opłat pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw
obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną,
tak stanowi.
Stosownie do § 7 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23
maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium

59 § 6 pkt 3 uchwały stanowił, iż .ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie w strefie dla następujących
użytkowników drogi: kierujących pojazdami podczas wykonywania przez Gminę Miasta Gdyni, na jej zlecenie
albo przez podmioty, w których Gmina Miasta Gdyni uczestniczy jako wspólnik, zadań o charakterze
użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności,
przy czym pojazdy te powinny być wyposażone w identyfikatory wydawane przez ZOiZ (tekst uchwały w
brzmieniu pierwotnym).
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Opis stanu
faktycznego

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych60 numer
rejestracyjny pojazdu Sił Zbrojnych składa się m.in. z wyróżnika Sił Zbrojnych,
którym jest wielka litera U, umieszczona jako pierwsza. Tymczasem pięć pojazdów,
które zostały zwolnione z opłat na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 1 lit c. ustawy
o drogach publicznych, oznaczone były numerami rejestracyjnymi WU oraz GA61.

Zarząd zapewnił realizację zadań związanych z zarządzaniem SPP. Opracował
projekty organizacji ruchu, podejmował działania windykacyjne wobec osób
zobowiązanych do zapłaty opłaty dodatkowej w terminach wymagalności
roszczenia62 pomimo konieczności przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji
zasadności nałożenia opłat dodatkowych. Wykonywał obowiązek informacyjny
wynikający z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych poprzez publikację informacji na ekranie parkometru w przypadku
wyboru przez użytkownika parkometru wariantu płatności opłaty podstawowej
z podaniem numeru rejestracyjnego pojazdu oraz wydawał abonamenty podmiotom
uprawnionym zgodnie z przyjętą procedurą.
ZDiZ nie zwrócił się do konserwatora zabytków o udzielenie pozwolenia na montaż
parkomatów oraz na oznakowanie znakami drogowymi dróg publicznych na części
SPP stanowiącej zabytek wpisany do rejestru zabytków. Ponadto zwolnił z opłat za
parkowanie na drogach publicznych w SPP pięć pojazdów, którym to zwolnienie nie
przysługiwało, jak również zastosował zerową stawkę opłaty za parkowanie w SPP
wobec użytkownika drogi do tego nieuprawnionego.

2. Realizacja umów dotyczących płatnego parkowania

Umowa zawarta z administratorem SPP

2.1. W kontrolowanym okresie nie zawarto umowy dotyczącej administrowania SPP
z podmiotem zewnętrznym. Zadania związane z obsługą SPP realizuje we własnym
zakresie Gmina Miasta Gdyni przy pomocy jednostki budżetowej - ZDiZ w Gdyni,
w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono Samodzielny Referat Strefy
Płatnego Parkowania.

(Dowód: akta kontroli str. 101; 48-52; 53-70)

2.2. Zarząd nie przeprowadzał i nie zlecał innym podmiotom audytów lub kontroli
funkcjonowania SPP. Z wyjaśnień Dyrektora wynika, iż Biuro Kontroli Urzędu Miasta
w Gdyni przeprowadziło w 2014 r. dwie kontrole doraźne dotyczącą stanu
formalnego procedur dat. opłat w SPP i ich przestrzegania, a w szczególności
zwalniania z opłat za parkowanie i z opłat dodatkowych w latach 2013 i 2014 oraz
corocznych przetargów na naprawę parkometrów w SPP (za lata 2012 i 2013).
Nadto przeprowadzono kontrolę dat. anulowania i windykacji opłat dodatkowych za
okres 2013-2014 oraz dokumentacji będącej podstawą wydania abonamentów typu
"N" w latach 2013-2014.

(Dowód: akta kontroli, str. 493)

60Dz. U. poz. 623.

61WU 2979A, WU 4203E, GA 3208X, GA1598T, GA 66803.

62 tj. przed upływem terminu przedawnienia tych zobowiązań.

15



W Sprawozdaniu nr 5/2014 PBK.1711.3.1.2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
wskazano na konieczność dostosowania identyfikatoróws3 do aktualnie
obowiązujących przepisóws4oraz wydawanie ich na okres trwania umów zawartych
z Gminą Miasta Gdyni65. Wydawanie identyfikatorów winno następować po
szczegółowej weryfikacji zasadności ich wydawania, w oparciu o wewnętrzne
pisemne procedury, które należy wprowadzić. Stwierdzono konieczność
sporządzania kopii zapasowych dokumentacji elektronicznej oraz ustalenia
pisemnych procedur dotyczących ich tworzenia. Zwrócono również uwagę na
konieczność działania przez osoby podejmujące decyzje w granicach udzielonego
im upoważnienia. Zauważono także koniecznośćdostosowania Regulaminu SPP do
Rozstrzygnięcia Nadzorczego Nr NK-111.4131.3.3012.LAz 2 maja 2012 r.66
wydanego przez Wojewodę Pomorskiego, a także konieczność opracowania
procedur w formie pisemnej i zaakceptowania ich przez Prezydenta.
W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne ZOiZ poinformował, że podjął działania
mające na celu wyeliminowanie wskazanych nieprawidłowości,
tj.: w identyfikatorach skorygowano podstawy prawne ich wydania, dostosowując ich
treść do obowiązujących przepisów, identyfikatory wydawane były tylko na okres nie
dłuższy niż czas obowiązywania umów zawartych z Gminą Miasta Gdyni przez
wykonawców określonych w § 6 uchwały z czerwca 2012 r., zobowiązano
pracowników do weryfikacji wniosków w celu ścisłego przestrzegania zasad
wydawania identyfikatorów, zaprzestano ręcznego blokowania w systemie
informatycznym numerów rejestracyjnych pojazdów korzystających ze stawki
zerowej67oraz wprowadzono nowy schemat tworzenia kopii zapasowych i ich grafik.
Podjęto również działania mające na celu uaktualnienie regulaminu SPP celem
dostosowania jego treści do Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Pomorskiego
nr NK-1I1.4131.3.2012.LAz 2 maja 2012 r. oraz z uwzględnieniem w nim procedur
dotyczących anulowania opłat dodatkowych.

(Dowód: akta kontroli str. 519-547)
W Sprawozdaniu nr 11/2014 PBK.1711.8.2.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.
wskazano, iż na dzień zakończenia kontroli brak było pisemnych procedur

63 Identyfikatory uprawniały do postoju w SPP z ustaloną zerową stawką opłaty za parkowanie w strefie dla
następujących użytkowników drogi (§ 6 uchwały z czerwca 2012): 1) kierujących pojazdami służbowymi Urzędu
Miasta Gdyni wyposażonymi w identyfikatory wydawane przez ZDiZ w Gdyni, 2) kierujących oznakowanymi
pojazdami służb komunalnych podczas usuwania skutków awarii (pogotowia gazowego, energetycznego,
ciepłowniczego, wodnokanalizacyjnego, trakcyjnego, sygnalizacji świetlnej), 3) kierujących pojazdami podczas
wykonywania przez Gminę Miasta Gdyni, na jej zlecenie albo przez podmioty, w których Gmina Miasta Gdyni
uczestniczy jako wspólnik, zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i
nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności, przy czym pojazdy te powinny być wyposażone w
identyfikatory wydawane przez ZDiZ, 4) kierujących oznakowanymi pojazdami Straży Miejskiej w Gdyni, Zarządu
Komunikacji Miejskiej w Gdyni i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni, 5) kierujących
pojazdami komunikacji miejskiej, 6) kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych,
oznaczonych znakami D - 19 ,postój taksówek" i D - 20 ,koniec postoju taksówek'.
64 Uchwały Nr XXl/443/12 Rady Miasta Gdyni z 27 czerwca 2012 r. oraz ustawy o drogach publicznych.
65 W celu wykonania zadań o charakterze użyteczności publicznej na rzecz Gminy Miasta Gdyni, których celem
jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności, przy czym pojazdy te powinny być
wyposażone w identyfikatory wydawane przez ZDiZ (§ 6 ust. 3 w pierwotnym brzmieniu uchwały, uchylony przez
§1 pkt 51it. b uchwały Nr VIII/127/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i
opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej. (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego, poz. 1573).
66 Wojewoda Pomorski zakwestionował postanowienia zawarte w § 8 nieobowiązującej Uchwały z 28 marca
2012 r. W ocenie organu nadzoru Rada Miasta Gdyni nie miała podstaw prawnych do określenia opłaty
dodatkowej za przekroczenie czasu opłaconego parkowania i określenia czasoookresu, z upływem, którego
użytkownik drogi zobowiązany by/ do uiszczenia opłaty dodatkowej.
67Na podstawie przepisów art. 13 ust. 3 ustawy o drogach publicznych oraz uchwały z czerwca 2012 r.

16



Ustalone
nieprawidłowości

anulowania opłaty dodatkowej68.Zwrócono uwagę na liczbę spraw niezakończonych
uiszczeniem opłaty dodatkowej69oraz długi termin, jaki mijał od dnia wystawienia
raportu/wezwania7o.Wskazano, iż brak było jasnego uregulowania dot. anulowania
wezwań do zapłaty wystawionych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni, którym w
ramach wykonywanych obowiązków służbowych przyznano identyfikatory, a którzy
zapominali wystawić w widocznym miejscu identyfikator, co powodowało,
że kontroler wystawiał wezwanie71.Występowały również braki w dokumentacji
będącej podstawą wydania abonamentów "N"72. Zauważono także, że liczba
abonamentów typu ,,N" wydanych w okresie styczeń-lipiec 2014 r. w stosunku do
analogicznego okresu 2013 r. zmniejszyła się o 127 abonamentów, tj. 17,26%.
W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne ZOiZ poinformował, że: zaktualizowano
zasady postępowania dot. anulowania opłat dodatkowych, zintensyfikowano
działania windykacyjne, poprzez zwiększenie liczby osób bezpośrednio
zaangażowanych w te czynności, co doprowadziło do prawie 3 krotnego wzrostu
liczby wysyłanych tytułów wykonawczych, w zakresie abonamentów typu "N"
przypomniano pracownikom o konieczności kopiowania i przechowywania w aktach
sprawy kopii dokumentacji stwierdzającej niepełnosprawność i jego stopień, w
zakresie ewentualnej możliwości wezwania osób korzystających z nieuprawnionego
zwolnienia z opłat za parkowanie do zapłaty opłaty dodatkowej wskazano natomiast,
że z uwagi na odmowę udostępnienia przez Prokuraturę Rejonową dokumentów
śledztwa, jest to niemożliwe, z uwagi na brak możliwości ustalenia kto, kiedy i z jaką
świadomością (legalności lub nielegalności) korzystał ze zwolnienia z opłat.

(Dowód: akta kontroli, str. 548-602)

Umowy zawarte z podmiotami zarządzającymi nieruchomościami gminnymi
udostępnionymi na potrzeby płatnych ogólnodostępnych miejsc
parkingowych.

2.3. ZOiZ nie udostępniał gminnych nieruchomości na potrzeby organizacji miejsc
postojowych. Tego rodzaju zadania realizował Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Gdyni.

2.4. Opłaty za parkowanie i opłaty dodatkowe wpływały na rachunek bankowy
ZOiZ jako podmiotu sprawującemu zarząd drogami gminnymi, powiatowymi
i wojewódzkimi.

(Dowód: akta kontroli str. 101)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości

Zarząd nie zawierał umów o administrowanie SPP oraz nie oddawał w dzierżawę
nieruchomości przeznaczonych na organizację płatnych miejsc postojowych, wobec
powyższego odstąpiono od oceny ww. obszaru.

68Analiza danych statystycznych dotyczących anulowania op/aty dodatkowej wskazywała w ostatnich
miesiącach na spadek liczby anulowań.
69W dniu 21 sierpnia tych spraw było 78.151.
70 Tytuły wykonawcze dotyczyły spraw z 2010 L, a upomnienia spraw z 2013 L

71Dokonywał czynności takich jak w przypadku parkowania nieop/aconego.
72Dotyczyło to 19% wydanych abonamentów typu ,N'.
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Wnioski pokontrolne

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykonania wniosków

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 Kontroli73, wnosi o:
1) występowanie do konserwatora zabytków o uzyskanie pozwolenia na podjęcie
działań w SPP, które mogą prowadzić do zmiany wyglądu zabytku wpisanego
do rejestru,
2) stosowanie zwolnień oraz zerowej stawki opłaty za parkowanie w SPP wyłącznie
w stosunku do pojazdów oraz użytkowników drogi do tego uprawnionych na
podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych oraz uchwały nr XX1/443/12
Rady Miasta Gdyni z 27 czerwca 2012 r.

V. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia
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, dnia 28 września 2018 r.

Kontroler
Teresa Sawicka
Wicedyrektor

.......................... ./-/ .
Podpis

Kontroler
Agnieszka Andraszak
starszy inspektor k. p.

........................ ./-f. .
Podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

Ewa Jasiurska-Kluczek

. ./-/ .
Podpis

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał:

DYREKTOR DELEGATURY
NAJWYZSZEJ IZBY KONTROLI

~

~wGpa~ku L.
_ ~'-"-" v5V\A..(;- DO-U-~

wa Jasiurska-Kluczek73 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.
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