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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Kalisza, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz (dalej: Urząd) 

 

Krystian Kinastowski, Prezydent Miasta Kalisza, od 22 listopada 2018 r. (dalej: 
Prezydent)1. 

 

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

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

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

 

Od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r.2  

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

Izabela Chlebowska-Gąszczyk, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr LPO/108/2019 z 29 lipca 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 Wcześniej Prezydentem Miasta Kalisza był Grzegorz Sapiński. 
2 Z uwzględnieniem faktów i dowodów wykraczających poza ten okres, istotnych dla celów kontroli. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
W latach 2016-2019 (do 30 czerwca) w Mieście Kalisz, podejmowano działania na 
rzecz rozwoju elektromobilności, w tym na rzecz promowania używania 
samochodów elektrycznych. Wprawdzie, na dzień zakończenia kontroli, Miasto nie 
posiadało punktów ładowania, zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach 
ładowania, to jednak podjęte zostały działania w celu wybudowania w 2020 r. pięciu 
stacji ładowania pojazdów5.  

Miasto Kalisz wywiązało się z obowiązku sporządzenia AKK6 w terminie oraz 
w zakresie wskazanym w ustawie o elektromobilności7. Umożliwiony został także 
udział społeczeństwa w jej opracowywaniu. Z uwagi na wnioski wynikające z AKK, iż 
inwestycja w autobusy elektryczne akumulatorowe nie powinna być realizowana, 
gdyż jest nieefektywna pod względem społeczno-gospodarczym, nie podejmowano 
działań w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na wprowadzenie do 
eksploatacji autobusów zeroemisyjnych. W latach 2017-2018 Miasto Kalisz 
zrealizowało natomiast zakup 20 fabrycznie nowych autobusów, w tym 
16 z napędem hybrydowym (pozostałe spośród zakupionych spełniały normę emisji 
spalin Euro 6).  

W objętym kontrolą okresie, Urząd nie dysponował pojazdami elektrycznymi 
w użytkowanej flocie pojazdów. Jeszcze w toku kontroli, kontrolowana jednostka 
zainicjowała jednak działania na rzecz nabycia pojazdów elektrycznych do floty 
Urzędu. Podjęto również działania prowadzące do wykorzystania - w wykonywaniu 
zadań publicznych - pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. 
W Urzędzie nie szacowano wpływu realizacji wymogu wynikającego z art. 68 ust. 3 
ustawy o elektromobilności na koszt umów dotyczących zadań publicznych.  
Miasto Kalisz nie zaktualizowało Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego, w celu uwzględnienia wymagań określonych w ustawie 
o publicznym transporcie zbiorowym8, pomimo obowiązku wynikającego z art. 80 
ustawy o elektromobilności.  
 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

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

1.1. W latach 2016-2019 (I półrocze) w Mieście Kalisz, liczącym zgodnie z danymi 
GUS (wg stanu na 31.12.2018 r.) 100.975 mieszkańców, brak było publicznie 
dostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych. Natomiast 
zarejestrowanych zostało w 2016 r. - 11, w 2017 r. - 23, w 2018 r. - 45 oraz 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5 Pięć ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów na 10 złączy ogółem. 
6 AKK - analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów 
zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy 
nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych  
i innych substancji. 
7 Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1124) – zwana dalej 
„Ustawą o elektromobilności”. 
8 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.) 
9 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 
sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
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w I półroczu 2019 r. - 39 samochodów elektrycznych, w tym odpowiednio 6, 11, 26  
i 26 hybrydowych typu plug-in10. 

Liczba zarejestrowanych wszystkich pojazdów samochodowych (tj. zgodnych 
z definicją ustawy Prawo o ruchu drogowym11), na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 
91.824 szt. 

(akta kontroli str. 6-27) 

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza”  uzupełniony został o Elementy 
Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej12, w którym wyznaczone zostały trzy cele 
strategiczne: (1) Transport drogowy bezpieczny dla mieszkańców, (2) Zintegrowany 
i niskoemisyjny transport publiczny, (3) Kalisz miastem pieszych i rowerzystów. Cele 
strategiczne rozwinięte zostały w cele szczegółowe, w tym m.in. w zakresie celu 
strategicznego nr 2: „Wzrost atrakcyjności i dostępności niskoemisyjnego transportu 
zbiorowego” (cel 2.2.)13.  
W ramach celu 2.2. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu (MZDiK) 
zrealizował w 2017 r. zakup 5 autobusów o napędzie hybrydowym oraz 4  
- o napędzie silnikiem diesla, a także Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (KLA Sp. 
z o.o.) otrzymała 10  autobusów z silnikiem diesla w ramach zawartej umowy 
leasingowej. Ponadto w 2018 r. MZDiK zakupił 11 autobusów o napędzie 
hybrydowym14.  

(akta kontroli str. 28-39, 43-44, 448-449) 
W Uzupełnieniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza o elementy 
Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej15, ustalony został miernik 
niskoemisyjności transportu miejskiego jako procentowy udział autobusów KLA 
wyposażonych w silnik spełniający normy EURO 5 i EURO 6 oraz w inne 
niskoemisyjne rozwiązania (napęd hybrydowy, CNG, LNG, elektryczny) –  
w stosunku do liczby autobusów KLA ogółem. Natomiast w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym realizacji działań, zawartym w rozdziale 5 („Działania dla 
osiągnięcia założonych celów”) Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, miernikiem 
zadania  zakupu autobusów hybrydowych oraz spełniających normę EURO 6 była 
liczba sztuk nowego taboru. NIK wskazuje, że tak określony miernik ww. zadania nie 
odnosi się wprost  do celu, jakim jest transport niskoemisyjny. 

Na podstawie umowy zawartej 13 czerwca 2019 r. przez Prezydenta Miasta Kalisza 
ze spółką akcyjną działającą w zakresie rozwiązań dla środowiska i gospodarki, 
w trakcie kontroli NIK aktualizowany był Plan Gospodarki Niskoemisyjnej m.in. 
w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz rozdziału 5 („Działania dla 
osiągnięcia założonych celów”). Termin zakończenia ww. zadania planowany był na 
30 listopada 2019 r., tj. po zakończeniu czynności kontrolnych NIK w Urzędzie.  

(akta kontroli str. 28-39, 43-44, 448-461) 
                                                      
10 Pojazd hybrydowy – pojazd samochodowy o napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna jest 
akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. 
11 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.). 
12 „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” uchwalony i przyjęty został do realizacji uchwałą nr XVI/189/2015 Rady 
Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r., następnie uzupełniony został o elementy planu zrównoważonej mobilności 
miejskiej (Uchwały zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Miasta Kalisza”: Nr XXIX/374/2016 Rady Miejskiej Kalisza z 27 października 2016 r. oraz Nr XXXIV/450/2017 Rady Miejskiej 
Kalisza z 23 lutego 2017 r.) 
13 Pozostałe cele szczegółowe w zakresie celu strategicznego nr 2 niemające jednak bezpośredniego związku z transportem 
niskoemisyjnym to: cel 2.1.: „Multimodalne centra przesiadkowe. Budowa zintegrowanych centrów/węzłów przesiadkowych 
wraz z dodatkową infrastrukturą” oraz cel 2.3.: „Nowoczesne rozwiązania dla rozwoju mobilności”. 
14 W ramach celu 2.2. wydzielone również zostały zatoki autobusowe przy ul. Legionów oraz przy ul. Chopina, a także  
w ramach działania dotyczącego wymiany w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych pojazdów na nowsze modele w normie 
spalania klasy Euro 6, w latach 2015-2019 zakupiono 7 takich pojazdów. Częściowo zrealizowano również w ramach celu 2.2. 
zakup i montaż biletomatów zewnętrznych. 
15 Uzupełnienie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowiło od 23 lutego 2017 r. rozdział 2.8. „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” (Uchwała Nr XXXIV/450/2017 Rady Miejskiej Kalisza z 23 lutego 2017 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza”). Wcześniej 
Uzupełnienie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowiło załącznik nr 1 do ww. Planu, wprowadzonego Uchwałą  
Nr XXIX/374/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. 
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Celem opracowanego Studium Zrównoważonego Rozwoju Transportu Aglomeracji 
Kalisko-Ostrowskiej (dalej: „Studium Transportowe AKO”) była m.in. diagnoza 
czynników wpływających na transport w AKO16 oraz rekomendacje działań 
zmierzających do zapewnienia zintegrowanego systemu transportu, a także 
wspierającego go spójnego systemu inwestycyjnego, w szczególności w zakresie 
infrastruktury transportowej. Z drugiego i czwartego priorytetu Strategii ZIT AKO17 
(„Promocja strategii niskoemisyjnych” oraz „Nowoczesna infrastruktura służąca 
rozwojowi”) wynikają przyjęte w Studium Transportowym AKO cele szczegółowe, 
w tym m.in. ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko.  

(akta kontroli str. 50-54) 

1.2. Miasto Kalisz nie współpracowało z Ministrem Energii w zakresie realizacji 
działań nr 3 i 4 określonych w załączniku nr 2 do Planu rozwoju elektromobilności 
„Energia do przyszłości”18, dotyczących zastosowania miękkich instrumentów 
wsparcia oraz dopłat do autobusów elektrycznych. 

(akta kontroli str. 55, 58, 76, 79, 91) 

1.3. Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o elektromobilności, w gminach o liczbie 
mieszkańców wyższej niż 100.000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 
60.000 pojazdów samochodowych i na 1.000 mieszkańców przypada co najmniej 
400 pojazdów samochodowych, minimalna liczba punktów ładowania 
zainstalowanych do 31 grudnia 2020 r. w ogólnodostępnych stacjach ładowania 
wynosić powinna 60. 

Na dzień zakończenia czynności kontrolnych w Urzędzie (18 października 2019 r.), 
tj. na około 14 miesięcy przed upływem ww. terminu, w Kaliszu nie było żadnego 
punktu ładowania zainstalowanego w ogólnodostępnych stacjach ładowania. 
Podjęte zostały jednak działania Miasta Kalisz i GreenWay Polska Sp. z o.o. 
w zakresie budowy w 2020 r. stacji ładowania w trzech punktach miasta (gdzie 
planowane jest łącznie 8 złączy do ładowania), a także dwóch ogólnodostępnych 
stacji wolnego ładowania (2 złącza) w ramach modernizacji oraz budowy nowego 
oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kalisza przez spółkę Oświetlenie Uliczne 
i Drogowe w Kaliszu19. Zgodnie z informacją Dyrektora ds. Technicznych spółki, 
będą to ładowarki zaimplementowane w latarniach ulicznych20 lub wolnostojące 
ładowarki o mocy do 40kW dwustanowiskowe (2x22kW). Jak wynika z informacji 
Dyrektora ds. Technicznych spółki, nie wzorowano się przy tym na żadnym 
konkretnym rozwiązaniu, impulsem do działania była ustawa o elektromobilności 
oraz coraz nowsze i ciekawsze rozwiązania prezentowane m.in. przez producentów 
urządzeń oświetleniowych. Jednym z rozwiązań jest słup oświetleniowy wyposażony 
oprócz oprawy oświetleniowej w urządzenie do ładowania pojazdów, kamerę która 
może być elementem monitoringu czy lokalny Hotspot (punkt dostępu do Internetu). 
Decyzje co do szczegółów mają dopiero zapaść. 

(akta kontroli str. 8-9, 22-26, 55-62, 92-93, 99, 462) 

Według danych GUS na dzień 31 grudnia 2018 r., liczba mieszkańców Kalisza 
przekraczała 100 tys. osób. Z kolei, dane z rejestru mieszkańców Miasta wskazują, 
że od 2016 r. zmniejsza się ich liczba i stale pozostaje ona na poziomie niższym od 
wartości wskazanej w art. 60 ust. 1 ustawy o elektromobilności, tj. w poszczególnych 
latach, odpowiednio wynosiła ona 99,5 tys., 98,3 tys. oraz 97,6 tys. osób.  

                                                      
16 Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. 
17 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 
18 Przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 16 marca 2017 r. 
19 Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu Sp. z o, o. planuje umieszczenie dwóch ogólnodostępnych stacji wolnego 
ładowania w 2 lokalizacjach: (1) przy ul. Górnośląskiej na odcinku od Rogatki do skrzyżowania z ul. Cmentarną oraz (2) przy 
ul. Górnośląskiej na wysokości budynku nr 56 – Domu Usług.   
20 Wówczas będą to ładowarki o mocy maksymalnie do 22kW (jedno stanowisko 22kW lub 2 stanowiska po 11kW). 
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Ustawa o elektromobilności nie precyzuje źródła danych, na podstawie których ma 
być określana liczba mieszkańców.  

(akta kontroli str. 6-7, 100-102) 

Prezydent wyjaśnił, że Miasto Kalisz straciło status gminy stutysięcznej (na 
potwierdzenie tego wskazał m.in., że Wojewoda Wielkopolski ustalił zmniejszoną do 
23 liczbę radnych w Radzie Miasta Kalisza21, co zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 3 
o samorządzie gminnym22 dotyczy gmin do 100 tys. mieszkańców) więc władze 
miasta podejmując działania dotyczące rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów 
elektrycznych mają na względzie zapisy ustawy o elektromobilności, ale w zakresie 
adekwatnym do potrzeb tj. ilości samochodów elektrycznych rejestrowanych na 
terenie Miasta Kalisza. Dalsze działania w zakresie rozwoju ogólnodostępnej 
infrastruktury ładowania pojazdów będą wynikały z corocznych analiz ilości 
rejestrowanych samochodów elektrycznych na terenie Miasta.  

(akta kontroli str. 55-62, 93-98) 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalisza nie 
przewidziano punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Ponadto, w Planie 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej23 przyjęto cele, które nie dotyczyły publicznie 
dostępnych punktów ładowania. 

(akta kontroli str. 28-39, 103) 

1.4. W Mieście Kalisz nie były podejmowane działania w zakresie wprowadzenia 
w jego obrębie strefy czystego transportu. 

Prezydent w wyjaśnieniach wskazał, że w Mieście zarejestrowana jest niewielka 
ilość pojazdów elektrycznych, napędzanych wodorem albo gazem ziemnym, a także 
w przeciwieństwie do innych dużych miast nie funkcjonują tu wypożyczalnie 
samochodów elektrycznych, a tylko te pojazdy zgodnie z zapisami art. 39 ust. 1 
ustawy o elektromobilności (poza wskazanymi wyłączeniami) mogą wjeżdżać do 
strefy czystego transportu. To oznacza, że wprowadzenie strefy czystego transportu 
w Śródmieściu Kalisza, biorąc pod uwagę układ ulic, wiązałoby się w rzeczywistości 
z wyłączeniem ruchu kołowego, co wpłynęłoby negatywnie na dostępność 
zlokalizowanych tam budynków mieszkalnych, handlowych i użyteczności 
publicznej. 

 (akta kontroli str. 40-49, 76-91) 

1.5. W celu promowania używania samochodów elektrycznych przez 
mieszkańców, Rada Miejska Kalisza podjęła 18 maja 2017 r. uchwałę24, w myśl 
której samochody elektryczne zostały zwolnione z wnoszenia opłat za parkowanie 
w Strefie Płatnego Parkowania. Zgodnie z § 2 pkt 14 zmienionej uchwały, właściciel 
lub użytkownik był jedynie zobowiązany do wykupienia, na okres 12 miesięcy, 
abonamentu specjalnego „E” SPP25.  

(akta kontroli str. 55-75) 

Prezydent wskazał, że Miasto Kalisz obecnie realizuje i przygotowuje realizację 
zadań, które mogą służyć w sposób pośredni promocji (ułatwieniu) używania 
samochodów elektrycznych. Są to zadania, które służą/mają służyć pozyskiwaniu 
energii ze źródeł odnawialnych. Pierwszy projekt realizowany jest w formule projektu 

                                                      
21 Zarządzeniem nr 56/18 Wojewody Wielkopolskiego z 28 lutego 2018 r. 
22 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, poz. 506 j.t.). 
23 Będącym uzupełnieniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza. 
24 Uchwała Nr XXXVIII/489/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat 
za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania. 
25 Obecnie, na podstawie art. 13. pkt. 3. lit. e, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, pojazdy elektryczne są 
zwolnione z opłat za postój w strefie płatnego parkowania. 
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parasolowego i skierowany jest do mieszkańców Miasta26. Jego przedmiotem jest 
dostawa i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji 
na własne potrzeby energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki taniej energii z paneli 
fotowoltaicznych zainstalowanych bezpośrednio u mieszkańców, a co za tym idzie, 
potencjalnej możliwości ładowania samochodów z własnego źródła energii istnieje 
realna szansa, że będą oni bardziej skłoni do wymiany samochodów na elektryczne. 
Drugim zadaniem, które władze miasta planują podjąć dla poprawy jakości 
powietrza w Kaliszu jest przygotowanie uchwały zwalniającej z podatku od 
nieruchomości budynki lub ich części podłączone do m.in. instalacji fotowoltaicznej. 
Dzięki takim działaniom władze miasta chcą zachęcić zarówno mieszkańców 
miasta, jak i podmioty gospodarcze, do pozyskiwania energii ze źródeł 
odnawialnych. Liczą również, że mieszkańcy, a przede wszystkim firmy, zostaną 
zachęcone do montowania instalacji fotowoltaicznych, a tym samym ładowarek do 
samochodów elektrycznych zarówno służbowych, jak i prywatnych dla pracowników 
tych podmiotów. 

(akta kontroli str. 104-105) 

Prezydent Miasta Kalisza, podczas testowania auta z napędem elektrycznym, 
zachęcał ponadto do unowocześnienia i wymiany na przyjazne dla środowiska, 
pojazdów wykorzystywanych przez samorządy i jednostki mu podległe. 

Zgodnie z wyjaśnieniami Prezydenta Miasta Kalisza, w strukturach Urzędu planuje 
się również utworzenie stanowiska koordynatora, współpracującego z komórkami 
i jednostkami organizacyjnymi celem realizacji polityki miasta w tym zakresie. Akcja 
promująca elektromobilność oraz używanie samochodów elektrycznych, zgodnie 
z wyjaśnieniami, zaplanowana jest na drugie półrocze 2019. 

(akta kontroli str. 55-75) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Miasto Kalisz na dzień zakończenia kontroli nie posiadało punktów ładowania, 
zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania. Podjęte zostały jednak 
działania w celu wybudowania w 2020 r. pięciu ogólnodostępnych stacji ładowania 
pojazdów z ogólną liczbą 10 złączy.  
W okresie objętym kontrolą władze Miasta podjęły działania na rzecz promowania 
używania samochodów elektrycznych. 

 

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

2.1. Jednym z zadań własnych Miasta Kalisz jest zapewnienie lokalnego 
transportu zbiorowego27, poprzez organizację przewozów w komunikacji miejskiej. 

Operatorem transportu publicznego w Kaliszu jest  „KLA Sp. z o.o.” (Miasto Kalisz 
jest całościowym udziałowcem Spółki). 

Zadaniem MZDiK  (jednostki budżetowej Miasta Kalisza) jest natomiast m.in.: 
kontrola jakości usług świadczonych przez Operatora publicznego transportu 

                                                      
26„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza”, który 
uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 
„Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł 
energii”. Wartość całkowita projektu wynosi 7.992.512,07 zł, przy dofinansowaniu ze środków UE w wysokości 6.176.749,91 zł. 
Okres realizacji projektu: 13.11.2018-30.06.2020r. 
 
27 Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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zbiorowego oraz nabywanie taboru autobusowego i zawieranie umów 
umożliwiających korzystanie z niego przez Operatorów publicznego transportu 
zbiorowego. 

(akta kontroli str. 106-130, 243-325) 

Sieć przewozów pasażerskich składała się (wg stanu na koniec roku) z 25 linii 
komunikacyjnych stałych dziennych i 1 nocnej – w 2015 r. oraz z 24 stałych 
dziennych i 1 nocnej – w 2018 r. Odpowiadało to odpowiednio 396,9 km i 367,4 km 
linii komunikacyjnych stałych dziennych oraz 12,1 km i 13,1 km – nocnych. Sieć 
komunikacji miejskiej w Kaliszu nie była wyposażona w trolejbusy i tramwaje. 

 

Tabor autobusowy wynosił: 60 szt. – w 2015 r., 61 – w 2016 r., 70 – w 2017 r. oraz 
63 – w 2018 r., z czego 5 w 2017 r. i 16 w 2018 r. spośród wszystkich autobusów 
stanowiły pojazdy hybrydowe (pozostałe były napędzane olejem napędowym). 
Wg stanu na koniec 2015 r. wykorzystywano autobusy o normie emisji spalin: Euro 
2, Euro 3 i Euro 5, których było odpowiednio: 56,7%, 11,6% oraz 31,7% spośród 
wszystkich wykorzystywanych autobusów. Natomiast wg stanu na koniec 2018 r. 
wykorzystywano autobusy o normie spalin: Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 i Euro 6, 
których było odpowiednio: 1,6%, 11,1%, 9,5%, 30,2% oraz 47,6%. 

(akta kontroli str. 9-21) 

W latach 2016-2018 przeprowadzone zostały 4 postępowania przetargowe 
dotyczące nabycia autobusów: jedno w 2016 r. (zamawiający: KLA Sp. z o.o.) na 
dostawę, w formie leasingu operacyjnego, 10 sztuk „autobusów przyjaznych 
środowisku” oraz (przeprowadzone przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji 
w Kaliszu): dwa postępowania w 2017 r. na dostawę 5 sztuk autobusów o napędzie 
hybrydowym oraz 4 sztuk o napędzie silnikiem diesla, a także jedno 
przeprowadzone w 2018 r. na dostawę 11 sztuk autobusów o napędzie 
hybrydowym.  

 (akta kontroli str. 131-133) 

W okresie objętym kontrolą obowiązywały porozumienia międzygminne pomiędzy 
Miastem Kalisz a gminami: Gołuchów, Godziesze Wielkie, Nowe Skalmierzyce, 
Opatówek, a także Gminą i Miastem Ostrów Wielkopolski, w zakresie obsługi 
publicznego transportu zbiorowego na wybranych liniach komunikacyjnych. 

(akta kontroli str. 134-216) 

2.2. W badanym okresie Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zlecił 
podmiotowi gospodarczemu realizującemu usługi w zakresie projektów 
transportowych, na podstawie zawartej w dniu 29 sierpnia 2018 r. umowy, 
wykonanie analizy kosztów i korzyści (AKK) związanych z wykorzystaniem, przy 
świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych 
środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, 
których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji 
objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych28. 

AKK sporządzona została w terminie zgodnym z art. 72 ustawy o elektromobilności, 
tj. do 31 grudnia 2018 r. Zawierała elementy wymagane art. 37 ust. 2 oraz, zgodnie 
z art. 37 ust. 3 ww. ustawy, zapewniona została możliwość udziału społeczeństwa 
w jej opracowywaniu. Podczas trwania konsultacji wpłynęło 25 uwag, przy czym 
11 z nich uwzględniono w całości, natomiast 14 nie uwzględnioniono. Uwzględnione 
uwagi dotyczyły informacji w zakresie liczby autobusów z napędem hybrydowym, 

                                                      
28 o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 
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wozów w ruchu i rezerwie, podziału linii według kryterium przestrzennego, 
zidentyfikowanych ryzyk oraz zapisów redakcyjnych. 

(akta kontroli str. 217-351) 

W dniu 13 grudnia 2018 r. AKK została przekazana ministrowi właściwemu do spraw 
energii, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i ministrowi właściwemu do 
spraw środowiska. 

(akta kontroli str. 223-225) 

Zgodnie z AKK inwestycja w autobusy elektryczne akumulatorowe nie powinna być 
realizowana, gdyż jest nieefektywna pod względem społeczno-gospodarczym. 
Zmonetyzowane koszty z tytułu ich zakupu i eksploatacji przewyższą poziom 
korzyści ekonomiczno-społecznych. Zgodnie z AKK, wraz z rozwojem technologii 
i spadkiem cen autobusów zeroemisyjnych wynik następnej analizy kosztów 
i korzyści może wskazywać na zasadność wprowadzenia ich do eksploatacji, 
niezależnie od zastosowanych rozwiązań technicznych. Wskaźnik ENPV osiągnie 
wartość dodatnią, jeśli cena autobusu elektrycznego akumulatorowego typu MAXI 
obniży się z zakładanego w AKK poziomu 2,20 mln do ok. 1,05 mln zł netto. 
Niezależnie od wyników AKK, Miasto Kalisz zadeklarowała w AKK gotowość do 
wprowadzenia do eksploatacji autobusów zeroemisyjnych, przy uzyskaniu środków 
zewnętrznych na ten cel29. W okresie objętym kontrolą, nie były jednak 
podejmowane działania w celu ich uzyskania. W AKK założono, że dopuszcza się – 
w zależności od potrzeb i uwarunkowań zewnętrznych – nakłady inwestycyjne na 
zakup pojazdów zeroemisyjnych w latach wcześniejszych, aniżeli w terminach 
wskazanych w AKK. Jednak, jak wyjaśnił Prezydent, nakłady poniesione w latach 
2017-2018 na zakup 20 fabrycznie nowych autobusów niskoemisyjnych z napędem 
hybrydowym oraz silnikiem diesla spowodowały, że po sporządzeniu AKK, nie były 
jeszcze podejmowane decyzje o ewentualnym aplikowaniu w zakresie finansowania 
zewnętrznego na zakup autobusów zeroemisyjnych. W wyjaśnieniach wskazał 
jednak, że obecnie analizowane są możliwości dofinansowania zakupu tych 
autobusów w latach 2020-2028. 

(akta kontroli str. 243-325, 40-49, 353-365) 

2.3. W AKK, w części „Analiza ekonomiczno-finansowa możliwości eksploatacji 
autobusów zeroemisyjnych”, przedstawiono pięć wariantów inwestycyjnych30. 
Oceniono możliwość wdrożenia danego wariantu w analizowanej sieci 
komunikacyjnej w Kaliszu oraz potencjalne koszty jego wprowadzenia. 
Przeprowadzono także analizę wielokryterialną (MCA) w celu wybrania najlepszych 
wariantów do dalszych analiz. Dla każdego z wariantów przeprowadzono ocenę 
w skali od 1 do 5 w aspekcie: technicznym31, społecznym32, dostępności 
technologicznej33, środowiskowym34 oraz ekonomiczno-finansowym35 (każdemu 
z aspektów przypisane zostały określone wagi). Na podstawie analizy 
wielokryterialnej do dalszej analizy wybrano wariant z autobusami o napędzie 

                                                      
29 Zgodnie z AKK, realizacja zakupu powinna zostać poprzedzona odpowiednią analizą wykonalności inwestycji, w tym np. 
analizą kosztów i korzyści sporządzoną wyłącznie w zakresie np. linii zdefiniowanej do elektryfikacji, w przeciwieństwie do 
sporządzonego dokumentu AKK, w którym analizowany został kompleksowo cały system komunikacji miejskiej w Kaliszu.  
30 Warianty inwestycyjne: (1) autobusy elektryczne z wodorowymi ogniwami paliwowymi, (2) autobusy elektryczne 
akumulatorowe w modelu opartym o ładowanie pojazdów wyłącznie metodą plug-in, (3) autobusy elektryczne w modelu 
opartym o ładowanie pojazdów metodą plug-in oraz pantografem, (4) trolejbusy oraz (5) autobusy o napędzie 
konwencjonalnym. 
31 (1) łatwość wprowadzenia rozwiązania i konieczność budowy nowej lub przebudowy infrastruktury istniejącej, (2) oferowany 
zasięg oraz (3) elastyczność zarządzania taborem i możliwość używania pojazdów na innych liniach. 
32 (1) liczba potencjalnych pasażerów linii obsługiwanych taborem, (2) potencjalny wpływ zastosowania taboru zeroemisyjnego 
na wzrost zainteresowania publicznym transportem zbiorowym. 
33 Dostępność rozwiązania technologicznego w Polsce. 
34 (1) emisja spalin oraz (2) emisja hałasu. 
35 Koszt wprowadzenia rozwiązania. 
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konwencjonalnym (wariant W0) oraz z autobusami elektrycznymi akumulatorowymi 
z ładowarkami plug-in i pantografowymi (wariant W1). 

(akta kontroli str. 243-325) 

W AKK przedstawiono rekomendacje dotyczące strategii wymiany taboru. Każdy 
pojazd wprowadzany do eksploatacji w kaliskiej komunikacji miejskiej powinien, 
zgodnie z AKK, spełniać minimalne wymagania określone w Planie 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Kalisz oraz 
Gmin, z którymi Miasto Kalisz posiada zawarte porozumienie międzygminne 
w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego36. Począwszy od 2019 r., 
zgodnie z założeniami w wariantach W0 i W1, każdy z wprowadzanych do 
eksploatacji pojazdów o napędzie konwencjonalnym powinien być wykorzystywany 
maksymalnie przez 10 lat licząc od daty produkcji, a elektryczny przez 15 lat. 
Struktura wielkościowa taboru nie powinna ulec znaczącym zmianom, gdyż nowe 
autobusy powinny zastąpić najbardziej wyeksploatowane modele we flocie. 

(akta kontroli str. 243-325) 

W obu wariantach inwestycyjnych założono ponoszenie nakładów o charakterze 
odtworzeniowym, które mają na celu utrzymanie poziomu świadczonych usług. 
Określono harmonogram i wysokość nakładów odtworzeniowych w wariancie W0 
i W1. 

(akta kontroli str. 243-325) 

Efektywność finansową projektu wyliczono za pomocą wskaźnika FNPV oraz FRR 
na podstawie przepływów finansowych. Przyjęto stopę dyskontową na poziomie 4%. 
Analizę sporządzono w cenach netto (bez podatku VAT), w oparciu o model 
różnicowy. W celu skorygowania przepływów finansowych o wartość podatków 
pośrednich oraz ceny ukryte, wykorzystano współczynniki: infrastruktura (0,83), 
tabor (0,87) oraz koszty operacyjne (0,78). 
 

(akta kontroli str. 243-325) 

W AKK zawarto informacje dotyczące zmian wielkości emisji spalin i gazów 
cieplarnianych w wyniku realizacji wariantu inwestycyjnego. Przedstawiono dla 
wariantu W0 oraz W1 wielkości emisji SO2, NOx, PM 2,5, NHMC/NMVOC oraz CO2 
a także łączny koszt emisji ww. szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych.  

 (akta kontroli str. 243-325) 

W AKK nie uwzględniono, przy szacowaniu efektów środowiskowych związanych 
z emisją szkodliwych substancji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi CO 
i PM10. Nie uwzględniono również zgeneralizowanych kosztów transportu, w tym 
kosztów eksploatacji pojazdów (innych uczestników niż objęty AKK podmiot) oraz 
kosztów czasu (straty czasu) i kosztów wypadków. Z przekazanych przez 
Prezydenta wyjaśnień wynika (umowa z wykonawcą AKK zawarta została przez 
Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu), że CO oraz PM10 nie 
zostały uwzględnione w szacowaniu efektów środowiskowych, ponieważ nie było 
obowiązku ich uwzględniania37. Ponadto p.o. Dyrektora MZDiK wyjaśnił, że wyniki 

                                                      
36 Zgodnie z zapisami tego dokumentu, nowe pojazdy powinny posiadać: (1) niską podłogę, (2) możliwość tzw. przyklęku, (3) 
platformę ułatwiającą wjazd i wyjazd wózka inwalidzkiego, (4) miejsce dla wózków inwalidzkich, (5) wyposażenie  
z urządzeniami sygnalizacyjnymi dla pasażerów – przyciski STOP, (6) odpowiednią liczbę drzwi z odpowiednią szerokością  
i rozmieszczeniem, (7) automatyczną skrzynię biegów, (8) jeden z napędów wymienionych w Planie (9) jednolite kasowniki, 
(10) tablice kierunkowe informujące o linii, (11) posiadać monitoring, sterowanie świateł oraz SIP. 
 
37 W wymaganiach ustawy o elektromobilności oraz opracowanym przez Ministerstwo Energii dokumencie pn. "Zasady 
opracowywania wymaganej ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych analizy kosztów i korzyści (...)”. W zapisach 
określających sposób sporządzenia AKK określono, że należy bazować na „Kalkulatorze emisji zanieczyszczeń i kosztów 
klimatu dla środków transportu publicznego” oraz „Tablicach kosztów jednostkowych do wykorzystania w analizach kosztów  
i korzyści”, dostępnych na stronach Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 
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AKK jednoznacznie wskazują, że elektryfikacja komunikacji miejskiej nie spowoduje 
przesunięć modalnych w podziale zadań przewozowych (liczba pasażerów 
komunikacji miejskiej nie ulegnie zmianie w wyniku wymiany taboru na pojazdy 
zeroemisyjne). W związku z tym, nie istnieją przesłanki do monetyzowania w AKK 
oszczędności w czasie podróży oraz wartości wypadków drogowych i ofiar 
śmiertelnych. 

 (akta kontroli str. 243-325, 40-49,  76-91) 

W AKK przedstawiono zindeksowane ceny za hałas w wariancie W0 i W1 oraz 
zmonetyzowane korzyści zewnętrzne w wyniku jego redukcji. Dla obliczenia kosztów 
emitowanego hałasu przez autobusy elektryczne oraz spalinowe założono 
zindeksowaną jednostkową cenę za hałas, wskazaną w kalkulatorze kosztów 
jednostkowych CUPT.  

(akta kontroli str. 243-352) 

2.4. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta 
Kalisza, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Kalisza 27 kwietnia 2017 r. nie był 
aktualizowany, w związku z art. 80 ustawy o elektromobilności, w celu 
uwzględnienia wymagań o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 1a i 2a-2c 
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym38.  

(akta kontroli str. 135-216 

2.5. W dniu 20 lutego 2017 r., ówczesny Prezydent Miasta Kalisza, Grzegorz 
Sapiński podpisał list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie rozwoju 
elektromobilności, którego sygnatariuszami byli Minister Rozwoju i Finansów, 
Minister Energii oraz Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR), Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju. Dokument podpisano pod auspicjami Związku Miast Polskich.  

List intencyjny stanowił (zgodnie z §2) wyłącznie deklarację podjęcia współpracy 
i nie pociągał za sobą jakichkolwiek zobowiązań, w tym zobowiązań finansowych. 
Z ramienia Miasta Kalisza osobą wyznaczaną do współpracy z PFR 
w przedmiotowym zakresie był Mariusz Wdowczyk – ówczesny Prezes Zarządu 
Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. Zgodnie z wyjaśnieniami obecnego 
Prezydenta, Miasto Kalisz, nie dysponuje wiedzą na temat dalszych konkretnych 
działań, czy kierunków współpracy KLA Sp. z o.o. z PFR. 

  (akta kontroli str. 353-365) 

2.6. W kontrolowanym okresie Miasto Kalisz nie uczestniczyło w programie 
„Bezemisyjny Transport Publiczny”, realizowanym w Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju. 

  (akta kontroli str. 55-75) 

2.7. W latach 2016-2019 (do 30 czerwca) nie realizowano zamówień publicznych 
w zakresie nabycia autobusowego taboru zeroemisyjnego oraz związanej z jego 
obsługą infrastruktury.  

W realizowanych postępowaniach przetargowych dotyczących autobusów 
niskoemisyjnych nie wprowadzono warunków (preferencji) dotyczących autobusów 
zeroemisyjnych. 

  (akta kontroli str. 55-75, 131-133) 

2.8. W okresie objętym kontrolą Miasto Kalisz podjęło działania w zakresie 
obniżenia oddziaływania komunikacji miejskiej na środowisko poprzez zakup 20 
nowych autobusów, w tym 16 o napędzie hybrydowym.  

                                                      
38 O czym dalej w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.  



 

12 

Zakup w 2017 roku 9 autobusów (5 – o napędzie hybrydowym oraz 4 – z silnikiem 
diesla spełniającym normę emisji spalin Euro 6) zrealizowany został w ramach 
projektu pt. „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta 
Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego 
energooszczędność”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014 – 2020. W ramach ww. projektu zakupiono 5 nowych autobusów marki 
MAN, o napędzie hybrydowym w łącznej kwocie 8 769 900,00 zł39 a także 4 nowe 
autobusy marki SCANIA, o napędzie diesla (spełniające normę emisji spalin Euro 6), 
w łącznej kwocie 4 747 800,00 zł40.  

 

Zakup w 2018 roku 11 sztuk nowych autobusów marki MAN, o napędzie 
hybrydowym zrealizowany został natomiast w ramach projektu pt. „Rozwój systemu 
komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej wraz z modernizacją 
oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020, na łączną  19 187 434,20 zł41. 

  (akta kontroli str. 55-75, 131-133, 366-418) 

2.9. W okresie objętym kontrolą Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. nie 
wykorzystywały w transporcie publicznym pojazdów elektrycznych. Roczna emisja 
CO2, CO oraz NOx ogółu autobusów obsługujących komunikację miejską w 2018 r. 
zmalała w stosunku do 2015 r. i wynosiła odpowiednio: 

− CO2: 114.232,26 g/100 km – w 2015 r.; 114.059,56 – w 2016 r.; 112.120,40 –  
w 2017 r.; 106.976,46 – 2018 r.; 

− CO: 74,24 g/100 km – w 2015 r.; 71,36 – w 2016 r.; 65,43 – w 2017 r., 54,43 –  
w 2018 r.; 

− NOx: 38,60 g/100 km – w 2015 r.; 37,00 – w 2016 r.; 32,59 – w 2017 r., 19,41 –  
w 2018 r. 

  (akta kontroli str. 422) 

Wykorzystywane autobusy hybrydowe (16) nie posiadały możliwości doładowania 
prądem z sieci energetycznej (autobus napędzany silnikiem diesla), nie były one 
elektrycznymi hybrydami i nie mały możliwości zaprogramowania, w którym 
momencie autobus będzie wykorzystywał napęd elektryczny, a w którym spalinowy. 
W 2017 r. 5 autobusów hybrydowych (pierwsza rejestracja w grudniu 2017 r.) 
przejechało 7 tys. wozokilometrów i zużyło 1 tonę (Mg) oleju napędowego, 
natomiast w 2018 r. 16 autobusów hybrydowych (w tym 5 zakupionych w 2017 r. 
oraz 11 w 2018 r., których pierwsza rejestracja miała miejsce w sierpniu 2018 r.) 
przejechało 593 tys. wozokilometrów i zużyło 209 ton (Mg) oleju napędowego. 
W 2017 r. pozostałych 65 autobusów (diesel) przejechało 3.081 tys. wozokilometrów 
i zużyło 1.321 ton (Mg) oleju napędowego, natomiast w 2018 r. 47 autobusów 
przejechało 2.603 tys. wozokilometrów i zużyło 1.303 ton (Mg) oleju napędowego. 

  (akta kontroli str. 425-426). 

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

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza, 
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Kalisza w dniu 27 kwietnia 2017 r. nie został 
                                                      
39 Z tego dotacja UE: 6 060 500,00 zł, resztę kwoty 2 709 400,00 zł  poniosło Miasto Kalisz jako koszt własny. 
40 Z tego dotacja  UE: 3 281 000,00 zł, resztę kwoty 1 466 800,00 zł  poniosło Miasto Kalisz jako koszt własny. 
41 Z tego dotacja UE: 13 259 609,00 zł, resztę kwoty 5 927 825,20 zł poniosło Miasto Kalisz jako koszt własny. 
 

Stwierdzona 
nieprawidłowość 
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zaktualizowany, w związku z art. 80 ustawy o elektromobilności, w szczególności 
w celu uwzględnienia wymagań, o których mowa w art. 12 ust. 2a ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym. 

  (akta kontroli str. 134-216) 

Prezydent Miasta Kalisza w wyjaśnieniach powołał się na art. 12 ust. 1 pkt 8 ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z którym „Plan transportowy określa 
m.in. linie komunikacyjne, na których przewidywane jest wykorzystanie pojazdów 
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, oraz planowany termin 
rozpoczęcia ich użytkowania”, a także wskazał, że w przypadku stwierdzenia w AKK 
braku zasadności wprowadzenia do eksploatacji autobusów zeroemisyjnych, Miasto 
nie ma obowiązku osiągnięcia wymienionych w art. 68 ustawy o elektromobilności, 
poziomów udziału autobusów zeroemisyjnych. W wyjaśnieniach wskazano 
jednocześnie, że Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu w roku 2020 planuje 
zaktualizować Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu w ramach 
zadania pn. „Optymalizacja rozkładu jazdy kaliskiej komunikacji miejskiej”. 

  (akta kontroli str. 76-91) 

NIK wskazuje, że Plan transportowy winien być zaktualizowany w celu 
uwzględnienia wymagań, o których mowa w szczególności w art. 12 ust. 2a ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym, w brzmieniu nadanym ustawą 
o elektromobilności, w terminie do dnia 22 lutego 2019 r. (art. 80 ustawy 
o elektromobilności). Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym, przy opracowywaniu planu transportowego, powinny być „uwzględnione” 
również wyniki analizy AKK (niezależnie od ich kierunku). Obowiązujący plan 
transportowy42, nie uwzględniał ich natomiast, gdyż był uchwalony prawie rok i 8 
miesięcy przed sporządzeniem pierwszego z ww. dokumentów. 

  (akta kontroli str. 319-320) 
 

Miasto Kalisz wywiązało się z obowiązku sporządzenia AKK w terminie oraz 
w zakresie wskazanym w ustawie o elektromobilności. Umożliwiony został także 
udział społeczeństwa w jego opracowaniu. Z uwagi na wnioski wynikające z AKK, iż 
inwestycja w autobusy elektryczne akumulatorowe nie powinna być realizowana, 
gdyż jest nieefektywna pod względem społeczno-gospodarczym, nie podejmowano 
dotychczas działań w celu pozyskania środków zewnętrznych na wprowadzenie do 
eksploatacji autobusów zeroemisyjnych. W latach 2017-2018, Miasto Kalisz 
zrealizowało natomiast zakup 20 fabrycznie nowych autobusów niskoemisyjnych, 
w tym 16 z napędem hybrydowym, co przyczyniło się do obniżenia uciążliwości 
transportu publicznego dla mieszkańców, w związku z obniżeniem jego emisyjności. 
Miasto Kalisz nie zaktualizowało Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego, w związku z art. 80 ustawy o elektromobilności, w celu 
uwzględnienia wymagań określonych w ustawie o publicznym transporcie 
zbiorowym. 

 

3. Realizacja zadań w zakresie zapewnienia udziału 
pojazdów zeroemisyjnych w działalności Urzędu oraz zero- 
i niskoemisyjnych w wykonywaniu zadań publicznych 
Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o elektromobilności, jednostka samorządu 
terytorialnego43 zapewnia, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie 

                                                      
42 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza, który przyjęty został Uchwałą  
nr XXXVII/468/2017 z 27 kwietnia 2017 r. 
43 o której mowa w art. 35 ust 1. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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użytkowanych pojazdów wynosił co najmniej 10% do dnia  
1 stycznia 2022 r. 

W zasobie pojazdów użytkowanych przez Urząd Miasta Kalisza, wg stanu na dzień 
30 czerwca 2019 r., znajdowały się trzy pojazdy i żaden z nich nie był pojazdem 
elektrycznym. 

  (akta kontroli str. 55-75) 

Wydział Administracyjno – Gospodarczy złożył jednak dwa wnioski inwestycyjne do 
projektu budżetu 2020 r. o zakup nowych samochodów: elektrycznego 
dostawczego44 oraz pojazdu hybrydowego (samochodu osobowego)45. 
Wnioski te, zgodnie z wyjaśnieniami Skarbnika Miasta Kalisza, zgodnie z procedurą 
w sprawie założeń do projektu budżetu na 2020 r., zostaną poddane szczegółowej 
analizie i po uzyskaniu akceptacji, będą realizowane w przyszłym roku. 

  (akta kontroli str. 74-75, 427-428) 
Prezydent wyjaśnił ponadto, że prowadzona jest bieżąca analiza w zakresie 
dostępności samochodów z napędem elektrycznym na rynku sprzedaży. 
Wg pozyskanej wiedzy, większy zakres aut spełniających wymogi ustawy 
o elektromobilności zaprezentowany zostanie przez koncerny samochodowe 
w końcu roku 2019 i na początku roku 2020. W przyszłym roku planowane jest 
dokonanie wymiany, zgodnie ze złożonymi wnioskami części floty Urzędu. 

  (akta kontroli str. 353-365) 

Podkreślenia wymaga fakt podjęcia, w trakcie kontroli NIK, działań, które 
spowodowały zmianę uchwały budżetowej na 2019 rok46 w zakresie m.in. 
zwiększenia budżetu o kwotę 230 tys. zł z przeznaczeniem na zakup samochodu 
z napędem elektrycznym47. 

  (akta kontroli str. 40-49, 427-430) 

3.1. W okresie objętym kontrolą nie wszczęto postępowań w sprawie nabycia 
samochodów zeroemisyjnych do floty Urzędu.  

W związku z ww. zmianą uchwały budżetowej na 2019 rok48, z dniem 25 
października 2019 r. Wydział Administracyjno-Gospodarczy rozpoczął procedury 
związane z udzieleniem zamówienia na zakup takiego pojazdu. 

  (akta kontroli str. 40-49, 55-75) 

3.2.  Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności, jednostka samorządu 
terytorialnego49, od dnia 1 stycznia 2022 r. wykonuje lub zleca wykonywanie zadań 
publicznych50 podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu 
tego zadania wynosi co najmniej 10%. 

Do realizacji zadań publicznych wykonywanych przez Urząd samodzielnie, bez 
zawierania umów bądź przez zewnętrzne jednostki organizacyjne, 
wykorzystywanych było, na dzień 30 czerwca 2019 r. 179 pojazdów51, w tym tylko 

                                                      
44 „Zakup samochodu elektrycznego dostawczego dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza” w kwocie 200 tys. zł. 
45„Zakup samochodu osobowego (zaawansowanej hybrydy) dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza w kwocie zabezpieczenia planu 
250 tys.zł (planuje się zakup samochodu typu plug in, czyli elektryczno – spalinowego). NIK zwraca uwagę, że pojazdy 
hybrydowe, według definicji określonej w ustawie o elektromobilności, nie są pojazdami elektrycznymi. 
46 Uchwała Nr XV/240/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2019. 
47 Na zadanie pn. „Zakup samochodu dostawczego z napędem elektrycznym dla potrzeb Urzędu Miasta”.  
48 Uchwała Nr XV/240/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2019. 
49 o której mowa w art. 35 ust 2. 
50 o których mowa w art. 35 ust 2 pkt 1. 
51 W zakresie realizowania spraw dotyczących: edukacji  – do realizacji tych zadań wykorzystywano 7 pojazdów; 
przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy – 1 pojazd; ochrony porządku publicznego – 7 pojazdów; 
gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego – 5 pojazdów; zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie 
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jeden był pojazdem elektrycznym. Ponadto do części zadań52 wykorzystywane były 
również samochody prywatne pracowników, na które przyznany został ryczałt 
pieniężny. Biorąc pod uwagę brzmienie art. 68 ust 3 ustawy o elektromobilności 
udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we 
flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu ww. zadań powinien wynosić co 
najmniej 18 pojazdów. 

 (akta kontroli str. 55-75) 

W zakresie zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych i napędzanych gazem 
ziemnym przy wykonywanych zadaniach publicznych, Prezydent wyjaśnił, że 
w planowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, uwzględnione 
zostaną wymogi zawarte w art. 68 ust 3 ustawy o elektromobilności. W przypadku 
gdy realizacja umowy dotyczyć będzie 2022 r. i lat późniejszych, w dokumentach 
postępowania (np. SIWZ, projekt umowy) zawarte zostaną odpowiednie zapisy 
zobowiązujące wykonawców do realizacji zamówienia przy zachowaniu wymogów 
ww. przepisów. Prezydent wskazał również, że w zakresie zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków, PWiK53 określiło strategię dostosowania taboru spółki do 
wymagań ustawowych i zakupiło w 2018 r. jeden pojazd elektryczny, a w kolejnych 
latach (2019-2021) planowany jest zakup łącznie trzech pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym. Zgodnie z wyjaśnieniami Prezydenta, w grudniu bieżącego roku, 
przeprowadzona będzie również analiza zawartych z pracownikami umów na 
wykorzystanie samochodów prywatnych do realizacji zadań, pod kątem zapisów 
ustawy o elektromobilności. 

  (akta kontroli str. 55-75, 353-365, 40-49) 

W Urzędzie nie szacowano wpływu realizacji obowiązku wynikającego z art. 68 
ust. 3 ww. ustawy na koszt umów dotyczących zarówno odbioru i transportu 
odpadów komunalnych, jak i pozostałych zadań. Prezydent wyjaśnił, że z uwagi na 
fakt, iż zakres i specyfika realizowanych zadań są bardzo zróżnicowane, planuje się 
analizę taką przeprowadzić, aby w wymaganym ustawą terminie, interes miasta 
został zabezpieczony, a zapisy ustawy spełnione. 

  (akta kontroli str. 40-49, 55-75, 353-365) 

Prezydent podniósł również, że biorąc pod uwagę fakt, iż kilka jednostek Miasta 
Kalisza posiada jeden lub dwa samochody do realizacji zadań publicznych, a od 1 
stycznia 2022 r. wszystkie te jednostki będą musiały wykonywać powierzone 
zadania z dziesięcioprocentowym udziałem pojazdów elektrycznych lub pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym, to w rzeczywistości będzie on stuprocentowym lub 
pięćdziesięcioprocentowym udziałem we flocie pojazdów. Z jednej strony wydaje się 
to nieracjonalne, gdyż w większości przypadków dotychczasowe pojazdy nie 
wymagają jeszcze wymiany, a zakup nowych i to z napędem elektrycznym lub na 
gaz ziemny jest dość kosztowny. Z drugiej zaś strony taki stan rzeczy bez 
dodatkowej interpretacji czyni ww. zapis ustawy zobowiązaniem dla samorządu do 
bardzo wysokich nakładów w dość krótkim czasie, co w obecnej sytuacji dużego 
obciążenia budżetów samorządów lokalnych może być zadaniem nierealnym. 
                                                                                                                                       
ścieków – 40 pojazdów (w tym 1 elektryczny); usuwania pojazdów z drogi na terenie miasta Kalisza i ich przechowywanie na 
parkingu strzeżonym – 3 pojazdy; bieżącego utrzymania ulic oraz remontu nawierzchni – 44 pojazdy; utrzymania gminnych 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych – 3 pojazdy; zapobiegania bezdomności 
zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie – 1 pojazd, pomocy społecznej, w tym ośrodków  
i zakładów opiekuńczych – 2 pojazdy; prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi – 1 pojazd; kultury, w tym bibliotek gminnych – 1 pojazd; oczyszczania ulic na terenie miasta Kalisza –  
3 pojazdy; całorocznego utrzymania czystości oraz odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na przystankach – 1 pojazd; 
zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Kalisza – 33 pojazdy oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 
27 pojazdy. 
52 Z zakresu promocji gminy i innych zadań realizowanych przez Wydział Rozwoju Miasta, zadań z zakresu zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych ludności w ramach gospodarowania zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi, a także 
prowadzenia kontroli podatkowych u podatników i poboru opłaty targowej oraz prowadzenia postępowań egzekucyjnych. 
53 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu. 
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W wyjaśnieniach zwrócono również uwagę, że ustawodawca powinien 
doprecyzować rodzaj zadań publicznych, których ten wymóg by dotyczył, jak 
również sposób liczenia udziału procentowego we flocie pojazdów. Wskazano na 
wątpliwości co do racjonalności stosowania wymogu art. 68 ust. 3 ustawy (np. 
z uwagi na dostępność na rynku i koszty specjalistycznych pojazdów, np. 
betoniarek, dźwigów) w przypadku zamówień publicznych udzielanych na roboty 
budowlane czy usługi, gdzie użycie pojazdów może stanowić marginalną część 
zamówienia np. usługi projektowe, geodezyjne. Zwrócono również uwagę na 
konieczność zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, w celu promowania 
wykonawców, którzy zdecydują się na wymianę swojej floty na ekologiczną. 

(akta kontroli str. 40-49) 

3.3.  W zawartej w dniu 6 lutego 2019 r. umowie na usuwanie pojazdów z drogi na 
terenie Miasta Kalisza i ich przechowywanie, obowiązującej do 31 grudnia 2020 r., 
nie zawarto zapisów odnoszących się do wymogów określonych w art. 68 ust. 3 
ustawy o elektromobilności.  Zgodnie z wówczas obowiązującym brzmieniem art. 76 
ustawy o elektromobilności,  umowy zawarte przez jednostki samorządu 
terytorialnego na wykonanie zadania publicznego, z wyłączeniem publicznego 
transportu zbiorowego, wygasają z dniem 31 grudnia 2019 r., jeżeli nie zapewniają 
wykorzystania pojazdów elektrycznych na poziomie określonym odpowiednio w art. 
68 ust. 1 lub 3. 

  (akta kontroli str. 431-439) 

Prezydent wyjaśnił, że w umowie nie zawarto zapisów odnoszących się do 
wymogów określonych w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności z tego względu, 
że nie uwzględniono wymogów zapewnienia wykorzystania pojazdów elektrycznych 
w postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania. Natomiast 
w postępowaniu przetargowym nie zawarto ich, gdyż z rozeznania rynkowego 
wynikało, że firmy specjalizujące się w tym zakresie nie dysponują pojazdami 
z napędem elektrycznym lub gazowym przystosowanych do usuwania pojazdów. 

  (akta kontroli str. 353-365) 

Po zmianach obowiązujących od 29 sierpnia 2019 r.54, zgodnie z art. 76 ust. 2 ww. 
ustawy, umowy zawarte przez jednostki samorządu terytorialnego na wykonywanie 
zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, z wyłączeniem 
publicznego transportu zbiorowego, wygasają z dniem 31 grudnia 2021 r., jeżeli nie 
zapewniają wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym na poziomie określonym w art. 68 ust. 3. 

Analiza umów na realizację zadań publicznych w tym zakresie dokonywana jest 
obecnie, zgodnie z wyjaśnieniami Prezydenta, na bieżąco przez poszczególne 
komórki i jednostki organizacyjne zawierające umowy.  

  (akta kontroli str. 353-365) 

3.4. Pismami z dnia 21 maja 2018 r. oraz 28 stycznia 2019 r., na podstawie art. 38 
w zw. z art. 73 ustawy o elektromobilności, ministrowi właściwemu do spraw energii 
przekazana została informacja o liczbie (wykazano 0 szt.) pojazdów elektrycznych 
lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów, według 
stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz 31 grudnia 2018 r. 

Informacja o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych lub pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym, o której mowa w art. 38 ustawy  
o elektromobilności, przekazana Ministrowi Energii 28 stycznia 2019 r., nie zawiera 

                                                      
54 Dz.U.2019 r., poz. 1527. 
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danych dotyczących samochodu elektrycznego wykorzystywanego do wykonywania 
zadań publicznych, polegających na zaopatrzeniu w wodę i odprowadzenie 
ścieków55. 

Zdaniem Prezydenta, zgodnie z zapisami art. 38 ww. ustawy, należy przekazać tylko 
informacje o pojazdach we flocie użytkowanych pojazdów w obsługującym 
jednostkę samorządu terytorialnego urzędzie. Informacje przekazane Ministrowi 
Energii w dniu 28 stycznia 2019 r. zostały przygotowane na podstawie danych 
z rejestru pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza  
z których wynikało, że Miasto Kalisz nie posiada pojazdów zasilanych wyłącznie 
energią elektryczną lub gazem ziemnym.   

(akta kontroli str. 66, 440-447) 

W opinii NIK, zakres przekazywanych informacji, o których mowa w art. 38 ustawy 
o elektromobilności, dotyczy wszystkich użytkowanych pojazdów – zarówno tych 
będących w bezpośrednim użytkowaniu w Urzędzie, jak i tych używanych do 
realizacji pozostałych zadań publicznych.  
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 
Urząd nie dysponował pojazdami elektrycznymi w użytkowanej w objętym kontrolą 
okresie flocie pojazdów. Zainicjował jednak działania na rzecz nabycia pojazdów 
elektrycznych do floty Urzędu. Prowadzone były również przygotowania do 
wykorzystania w wykonywaniu zadań publicznych pojazdów elektrycznych lub 
napędzanych gazem ziemnym. W Urzędzie nie szacowano wpływu realizacji 
obowiązku wynikającego z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności na koszt umów 
dotyczących wykonywanych zadań publicznych. Informacje za 2017 i 2018 r. 
dotyczące pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym 
Miasto przekazało ministrowi właściwemu do spraw energii w wymaganych 
terminach. 
 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli,  
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK: 

nie formułuje uwag oraz wnosi o: 

aktualizację Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. 

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 Poznaniu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

                                                      
55 Zadanie to realizowane było przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kaliszu. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
 

Uwagi 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 



 

18 

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

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

 

Poznań, 31 grudnia 2019 r. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 

 

 

Kontroler 

Izabela Chlebowska-Gąszczyk 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

 

........................................................ 

podpis 

 

 

 

Dyrektor 

Andrzej Aleksandrowicz 

p.o. Dyrektor 

 
 

........................................................ 

Podpis 
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