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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 36 - 064 Rzeszów, zwany dalej „Urzędem” 
 

Pan Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Rzeszowa, od 10 listopada 2002 r. 

 

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

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

3. Realizacja zadań w zakresie zapewnienia udziału pojazdów zeroemisyjnych 
w działalności Urzędu oraz zero- i niskoemisyjnych w wykonywaniu zadań 
publicznych przez Gminę Miasto Rzeszów (dalej Rzeszów lub Gmina) 
 

Od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r., z uwzględnieniem faktów i dowodów, 
wykraczających poza ten okres, istotnych dla celów kontroli 
 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

 

Mieczysław Fajger, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ119/2019 z dnia 24 lipca 2019 r.  

 (akta kontroli str.1 - 2) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r., poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
 

NIK pozytywnie ocenia realizację zadań Urzędu w zakresie tworzenia infrastruktury 
i pozostałych warunków rozwoju elektromobilności, rozwoju floty autobusów 
zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej oraz zapewnienia udziału pojazdów 
zeroemisyjnych w działalności Urzędu i zeroemisyjnych i niskoemisyjnych 
w wykonywaniu zadań publicznych przez Gminę. 
 
Gmina podejmowała skuteczne działania na rzecz rozwoju elektromobilności na 
swoim terenie, a w szczególności skutkujące zwiększeniem ilości punktów 
ładowania i liczby zarejestrowanych samochodów elektrycznych.  
Stan zaawansowania prac wskazuje, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo 
spełnienia warunku, że w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. minimalna liczba 
publicznie dostępnych punktów ładowania w Rzeszowie będzie spełniała wymogi 
ilościowe, zawarte w art. 60 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych (ustawa o elektromobilności)3.  
Gmina realizowała działania promujące, które przyczyniły się do rozwoju 
elektromobilności w Gminie. 
Gmina podejmowała skuteczne działania na rzecz rozwoju zeroemisyjnej 
komunikacji miejskiej. 
Gmina wypełniła nałożone na nią ustawowe obowiązki w zakresie rozwoju 
zeroemisyjnego zbiorowego transportu publicznego. 
Gmina zapewniła spójność planu transportowego z „Analizą kosztów i korzyści, 
związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej 
autobusów zeroemisyjnych i napędzanych gazem ziemnym dla Miasta Rzeszowa” 
(AKK), która była aktualna, wiarygodna i adekwatna do uwarunkowań 
komunikacyjnych Rzeszowa. 
Inwestycje w tabor komunikacji miejskiej przyniosły zakładane efekty i korzyści. 
Szacowanie niezbędnych nakładów i zasobów na zakup samochodów 
elektrycznych, punktów ich ładowania i usług publicznych, świadczonych przez 
Gminę zostało sporządzona terminowo i rzetelnie. 
Zakupy budżetowe pojazdów elektrycznych i stacji ładowania były realizowane 
zgodnie z zasadą wydajności i oszczędności. 
Stan zaawansowania prac wskazuje, że z wysokim prawdopodobieństwem limity 
ustawowe elektromobilności, wynikające z art. 68 ust. 2 i 3 ustawy 
o elektromobilności, zostaną osiągnięte w terminie. 
NIK stwierdziła, że opracowany w kwietniu 2014 r., na zlecenie Zakładu Transportu 
Miejskiego w Rzeszowie (ZTM), Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego 
Transportu Zbiorowego na lata 2014 – 2020 (Plan ZRPTZ) nie był dotychczas 
poddawany nowelizacji bądź aktualizacji. 
Plan ZRPTZ winien być zaktualizowany celem spełnienia wymogów zawartych 
w art. 12 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 1a i 2a – 2c ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (ustawa o ptz)4, w brzmieniu nadanym ustawą 
o elektromobilności, w terminie do dnia 22 lutego 2019 r. - art. 80 ustawy 
o elektromobilności. 
Stwierdzono również niewywiązanie się Urzędu z obowiązku przekazania Ministrowi 
Energii (art. 38 ustawy o elektromobilności) sprawozdania o liczbie i udziale 
procentowym pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym 
w użytkowanej flocie pojazdów za 2018 r. 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Dz. U. z 2019 r., poz. 1124. 
4 Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 
 

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

 
1.1. Jednym z głównych aspektów działalności władz samorządowych Rzeszowa, 
jako organizatora transportu w Rzeszowie, jest zmiana zachowań komunikacyjnych 
mieszkańców miasta oraz redukcja negatywnego oddziaływania transportu na 
środowisko. 
Stanowisko władz samorządowych znalazło odzwierciedlenie w opracowanym 
w kwietniu 2014 r., na zlecenie ZTM, Planie ZRPTZ.  
Plan ZRPTZ ma na względzie strategię zrównoważonego rozwoju transportu, której 
fundamentem jest uznanie istotnego znaczenia mobilności dla rozwoju społeczno-
gospodarczego oraz dążenie do ograniczenia negatywnych następstw rozwoju 
motoryzacji indywidualnej i zawiera, m.in. następujące zagadnienia: 
- cele i determinanty zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, 
- ocenę i prognozę potrzeb przewozowych, 
- organizację rynku przewozów oraz sieć komunikacyjną, na której planowane jest 
wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, 
- źródła finansowania usług przewozowych, 
- preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu oraz pożądany standard 
usług przewozowych, 
- organizację systemu informacji dla pasażerów, 
- dalsze kierunki planowania rozwoju transportu publicznego. 
Urząd podjął działania organizacyjne odnośnie aktualizacji i nowelizacji Planu 
ZRPTZ, m.in. odnośnie elektromobilności w br., dlatego nie zawiera on jeszcze 
strategii rozwoju elektromobilności na terenie Rzeszowa. 
Artur Kondrat – dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (WOA) Urzędu, 
działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa wyjaśnił, „że przedstawiciel 
Urzędu w 2018 r. brał udział w pracach zespołu powołanego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mającego na celu opracowanie 
założeń do wdrażania ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.  
Miasto Rzeszów miało być jednym z miast, dla których pilotażowo, w ramach 
współpracy z NFOŚiGW, miała zostać opracowana strategia wdrażania 
elektromobilności.  
W związku z faktem braku realizacji wspomnianych zamierzeń podjęto decyzję 
o samodzielnym zleceniu opracowania takiego dokumentu przez Gminę Miasto 
Rzeszów. 
Obecnie trwają przygotowania do zlecenia opracowania szerszego dokumentu 
strategicznego, dotyczącego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, 
zawierającego również strategię wdrażania elektromobilności w Rzeszowie – 
planowane jest udzielenie zamówienia na przełomie 2019/2020 r.” 
Zadania Gminy w obszarze komunikacji, w tym zagadnienia z zakresu 
elektromobilności, zawiera opracowana w grudniu 2018 r. AKK, która identyfikuje 
stan aktualny i scenariusz rozwoju elektromobilności. 
Plan ZRPTZ zakładał wymianę części taboru autobusowego poprzez zakup 
czystych ekologicznie autobusów, spełniających normę emisji spalin EEV 

                                                      
5 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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(Enhanced Environmentally Friendly Vehicle) w ilości 30 autobusów klasy maxi 
zasilanych ON, 30 autobusów klasy maxi zasilanych sprężonym gazem ziemnym 
(CNG) i 20 autobusów klasy midi zasilanych olejem napędowym (ON). 
Ponadto Plan ZRPTZ zakłada budowę Rzeszowskiej Kolejki Miejskiej, typu 
monorail, jako uzupełnienie systemu drogowej komunikacji miejskiej. 
Kolejka ma się poruszać po pojedynczym stalowym torze, umieszczonym nad 
powierzchnią terenu na wysokości około 6 m, na słupach o rozstawie 9 – 12 m, 
z wagonami połączonymi w zestawy.  
Przewidywana długość trasy kolejki wynosić ma około 10,5 km i  składać będzie się 
z 15 przystanków, usytuowanych na trasie w kształcie okólnej w centrum miasta, 
wyposażonych w windy lub schody ruchome, umożliwiające korzystanie z niej 
wszystkim chętnym pasażerom. 
Zaproponowane rozwiązania mają za zadanie zapewnienie bezkolizyjnego 
funkcjonowania kolejki, niezależnie od warunków drogowych, utrudnień 
komunikacyjnych oraz powiązanie kolejki z innymi środkami komunikacji miejskiej. 
Rzeszów nie podjął realizacji zaplanowanej inwestycji ze względu, iż nadal brak jest 
przepisów wykonawczych do ustawy o ptz i ustawy o elektromobilności w zakresie 
możliwości wykonywania zbiorowego transportu publicznego kolejką typu monorail. 
Plan ZRPTZ szczegółowo określił funkcjonowanie oraz rozwój nowoczesnego  
i proekologicznego transportu zbiorowego, spełniającego oczekiwania pasażerów, 
w sposób tworzący z tego transportu realną alternatywę dla podróży realizowanych 
własnym samochodem osobowym. 
W Rzeszowie w pierwszym półroczu 2019 r. uruchomiono 2 punkty ładowania 
autobusów elektrycznych operatora wewnętrznego komunikacji miejskiej – 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółki z o. o. w Rzeszowie (MPK) 
o mocy ładowania 300 kW przy ul. Grottgera, tzw. szybkie ładowanie oraz 
10 punktów ładowania autobusów elektrycznych o mocy 35 kW, tzw. wolne 
ładowanie, na terenie zajezdni MPK przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie. 
W okresie 2015 – 2019 r. w Rzeszowie, w poszczególnych latach zarejestrowano 
następujące ilości samochodów elektrycznych (dane liczbowe podano narastająco 
w poszczególnych latach):  
- w 2016 r. - 40 samochodów elektrycznych, w tym 3 samochody elektryczne oraz 
37 samochodów hybrydowych typu plug-in, 
- w 2017 – 84 samochody elektryczne łącznie, w tym 11 samochodów elektrycznych 
i 73 samochody hybrydowe typu plug-in, 
- w 2018 r. – 213 samochodów elektrycznych, w tym 13 samochodów elektrycznych 
i 200 samochodów hybrydowych typu plug-in, 
- w 2019 r. – 503 samochody elektryczne, w tym 47 samochodów elektrycznych 
i 456 samochodów hybrydowych typu plug-in. 
Analiza danych wskazuje na szybko rosnącą tendencję użytkowania samochodów 
zero i niskoemisyjnych. 

       (akta kontroli str.3 - 220) 
 
1.2. Minister Energii nie zwracał się do Gminy o współudział w realizacji 
i zastosowaniu „miękkich” instrumentów wsparcia elektromobilności oraz dopłat do 
autobusów elektrycznych. 
Gmina z własnej inicjatywy zaproponowała wsparcie dla właścicieli samochodów 
elektrycznych, takich jak możliwość korzystania z bus-pasów, przeznaczonych dla 
komunikacji miejskiej i pasażerów aut 2 + 1, czy bezpłatne parkowanie samochodów 
elektrycznych w miejskiej strefie płatnego parkowania. 

  (akta kontroli str. 221 - 245) 
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1.3. Rzeszów na bieżąco realizuje zadania związane z tworzeniem sieci 
ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów dla zapewnienia osiągnięcia, 
wymaganej art. 60 ustawy o elektromobilności, ich liczby na koniec 2020 r., w ilości 
100 sztuk. 
Na podstawie listu intencyjnego z dnia 26 maja 2017 r., podpisanego pomiędzy 
Rzeszowem, Województwem Podkarpackim i Polską Grupą Energetyczną SA 
(PGE), w sprawie współpracy przy prowadzeniu pilotażowego projektu „E-mobility” 
w obszarze motoryzacji elektrycznej, miały zostać zainstalowane publiczne stacje 
ładowania samochodów elektrycznych i rowerów, a także system car-sharingu 
i bike-sharingu. 
Gmina wspólnie z PGE, Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie oraz radami osiedli 
miejskich dokonała analizy potrzeb w zakresie usytuowania punktów ładowania 
i udostępniła teren do ich instalowania w ilości 110 sztuk. 
Gmina nie dokonywała zmian miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Rzeszowa pod kątem lokalizacji punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych. 
Gmina nie wyodrębniała szczegółowych pozycji i zadań w budżecie, związanych 
z tworzeniem sieci ogólnodostępnych stacji ładowania, ponieważ koszty ich budowy 
nie obciążają budżetu Gminy. 
 W grudniu 2018 r., realizując zapisy listu intencyjnego, PGE uruchomiła na terenie 
Rzeszowa pierwszą publiczną stację ładowania samochodów elektrycznych.  
W I półroczu 2019 r. na terenie Rzeszowa funkcjonowało już 10 publicznie 
dostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych.  
W ramach uzgodnień władz samorządowych Rzeszowa z PGE, w II półroczu br. 
planowane jest uruchomienie przez ten podmiot kolejnych 40 punktów ładowania, 
zaś w 2020 r. pozostałych 50 punktów, ponieważ wymagają większych przygotowań 
i inwestycji w budowę transformatorów, aby do dnia 31 grudnia 2020 r. osiągnąć 
liczbę 100 ogólnodostępnych punktów ładowania, wymaganą dyspozycją art. 
60 ustawy o elektromobilności. 
Ponadto w ramach współpracy Rzeszowa z PGE w II półroczu 2019 r. planowane 
jest uruchomienie przez ten podmiot wypożyczalni samochodów elektrycznych. 
Gmina nie przewidywała specjalnych badań efektów realizacji celów w obszarze 
elektromobilności, a badanie takich efektów sprowadza się do monitorowania 
aktualnej liczby punktów i liczby rejestrowanych samochodów elektrycznych. 

   (akta kontroli str. 246 – 256 i str.219) 
 
1.4. Na terenie Rzeszowa dotychczas nie funkcjonuje w żadnej dzielnicy miasta 
strefa czystego transportu i nie prowadzono analiz pod katem jej stworzenia 
w przyszłości ze względu na: 
- konieczność zachowania okresu trwałości dotychczas zrealizowanych projektów 
komunikacyjnych z dofinansowaniem unijnym, 
- znikomą, jak dotychczas, ilość użytkowanych samochodów elektrycznych, 
- uwarunkowania zwartej zabudowy miejskiej Rzeszowa, co wiązałoby się z dużymi 
i kosztownymi inwestycjami w zakresie stworzenia takiej strefy. 
Nie mniej jednak Urząd zamierza podjąć analizę takich działań w najbliższej 
przyszłości w ramach działań antysmogowych. 
Anna Kowalska – dyrektor ZTM wyjaśniła, „iż uwzględniając, że emisja spalin 
samochodowych jest bardziej szkodliwa dla mieszkańców niż zanieczyszczenia 
przemysłowe ze względu na fakt ich dużych stężeń na niewielkich wysokościach, 
ZTM przystąpił do odnowy przestarzałego taboru miejskiego przewoźnika – MPK 
poprzez zakup i eksploatację niskoemisyjnych i zeroemisyjnych autobusów.”  

  (akta kontroli str. 975 - 979) 
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1.5. Rzeszów systematycznie prowadzi różnorodne działania promujące używanie 
samochodów elektrycznych przez mieszkańców miasta, m.in. poprzez:  
- reklamy elektromobilności umieszczane na pojazdach miejskich,  
- prezentację samochodów elektrycznych podczas organizowanych masowych 
imprez miejskich, 
- organizację i prezentację różnych form elektromobilności podczas różnych 
konferencji i spotkań z udziałem mieszkańców, 
- publikację inspirowanych artykułów w prasie lokalnej i miejskich serwisach 
internetowych, np. facebook.com/Rzeszów.stolica.innowacji, 
instagram.com/Rzeszów.stolica.innowacji, 
- zachęty i preferencje dla właścicieli samochodów elektrycznych przez możliwość 
korzystania z buspasów miejskich oraz bezpłatnego parkowania w strefie płatnego 
parkowania Miasta Rzeszowa, 
- zamieszczanie informacji odnośnie zakupionych przez Urząd pojazdów 
elektrycznych na miejskiej stronie internetowej, w ramach prezentacji Rzeszowa – 
rzeszow.pl/promocja/rzeszow-dobre-miejsce-do-zycia. 
Artur Kondrat – dyrektor WOA Urzędu wyjaśnił, „że na miejskich profilach 
systematycznie pojawiają się posty dotyczące autobusów elektrycznych, 
wypożyczalni elektrycznych rowerów miejskich i hulajnóg, elektrycznych 
samochodów służbowych Urzędu czy stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 
Informuje się mieszkańców na bieżąco o zakupie nowych pojazdów, ich 
parametrach i wydajności, korzyściach dla środowiska, płynących z korzystania 
z tego typu pojazdów oraz ulgach w strefie płatnego parkowania dla pojazdów 
elektrycznych i hybrydowych.  
Podczas cyklicznych spotkań Prezydenta Rzeszowa z mieszkańcami przekazywane 
są informacje na temat elektromobilności w Rzeszowie, a także o możliwości 
bezpłatnego parkowania lub możliwość nabycia postojowej karty abonamentowej za 
symboliczną kwotę 1zł/miesięcznie.  
Wspomniane działania promocyjne realizowane są w ramach obowiązków 
służbowych pracowników referatu promocji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.  
Temat elektromobilności poruszany jest również podczas cotygodniowego, 
promocyjnego kursu specjalnego autobusu MPK po Rzeszowie „RZ Zobacz 
Rzeszów”.  
Podczas bezpłatnego przejazdu autobusem elektrycznym mieszkańcy i turyści 
mogą zobaczyć proces ładowania go przy stacji ładowania pantografowego.  
Kursy odbywają się w każdą niedzielę, od maja do września, a koszt jednego 
przejazdu autobusem Solaris Urbino 12 Electric to 500 zł brutto – ponoszony przez 
Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu w ramach kosztów 
ogólnych działań promocyjnych Rzeszowa.” 
Gmina nie planowała i nie ponosiła wyodrębnionych wydatków, związanych 
z promocją użytkowania w mieście samochodów elektrycznych. 
Efektem promocji użytkowania samochodów elektrycznych przez Urząd jest 
systematyczny wzrost liczby tych samochodów, rejestrowanych i użytkowanych na 
terenie Rzeszowa.  

   (akta kontroli str. 257 – 278 i str. 221 - 245) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
 
Gmina podejmowała skuteczne działania na rzecz rozwoju elektromobilności na 
swoim terenie, a w szczególności skutkujące zwiększeniem ilości punktów 
ładowania i liczby zarejestrowanych samochodów elektrycznych. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Stan zaawansowania prac wskazuje, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo 
spełnienia warunku, że w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. minimalna liczba 
publicznie dostępnych punktów ładowania w Rzeszowie będzie spełniała wymogi, 
zawarte w art. 60 ustawy o elektromobilności. 
Gmina realizowała działania promujące, które przyczyniły się do rozwoju 
elektromobilności w Gminie. 
 

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

 
2.1. W dniu 2 grudnia 2009 r. Gmina zawarła z MPK „Umowę wykonawczą 
o świadczenie usług przewozowych w miejskiej, autobusowej komunikacji zbiorowej 
w latach 2010 – 2019.”   
Na tej podstawie MPK stało się jedynym, wewnętrznym operatorem publicznego 
transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) w Gminie od 2010 r. do chwili 
obecnej.  
MPK zlecono wykonywanie świadczenia usług przewozowych w trybie ich 
powierzenia, jako podmiotowi wewnętrznemu Gminy.  
Liczba stałych linii komunikacyjnych w poszczególnych latach okresu 2015 - 2018 r. 
systematycznie wzrastała i przedstawiała się następująco: w 2015 r. – 51, w 2016 r. 
– 52, w 2017 r. – 53, w 2018 r. – 58. 
Długość linii komunikacyjnych przedstawiała się następująco: w 2015 r. - 681 km, 
w 2016 r. – 709, w 2017 r. – 652, w 2018 r. - 758 km. 
MPK wykonywało usługi zbiorowej komunikacji miejskiej w 2015 r. – 181 
autobusami, w 2016 r.- 179, w 2017 r. – 181, w 2018 r. – 203 autobusami. 
W okresie 2015 – 2018 r. MPK nie posiadało na swoim stanie autobusów 
napędzanych elektrycznie do wykonywania zbiorowych przewozów pasażerskich. 
Obsługa zbiorowych przewozów pasażerskich była wykonywana następującymi 
autobusami: 
- 68 autobusami marki Jelcz M125 M/4, Jelcz M120 M/4, Jelcz M121 M/4, Solaris 
Urbino 12 CNG, Mercedes Citaro 628 CNG, Autosan Sancity M12LF CNG, 
wykorzystującymi paliwo CNG, 
- 134 autobusami marki Solaris Urbino 15, Man NL 223, Solaris Urbino 18, Autosan 
H7-20, Mercedes Citaro, Autosan Sancity 10, Autosan Sancity 12LF, Autosan 
Sancity 12, napędzanych ON. 
MPK na stanie posiadało autobusy napędzane CNG i ON, które zostały 
wyprodukowane w następujących latach: w 1999 r. – 31 sztuk, w 2000 r. – 5 sztuk, 
w 2002 r. – 5 sztuk, w 2003 r. – 10 sztuk, w 2006 r. – 19 sztuk, w 2007 r. – 8 sztuk, 
w 2008 r. – 2 sztuki, w 2012 r. – 30 sztuk, w 2013 r. – 50 sztuk, w 2016 r. – 2 sztuki, 
w 2018 r. – 40 sztuk. 
Autobusy mieściły się w klasach spalin w przedziale EURO 2 – 41 sztuk, EURO 3 – 
39 sztuk, EURO 6 – 42 sztuki, EEV5 – 80 sztuk. 
W lutym 2019 r. wprowadzono do użytkowania na dwóch liniach o długości 12 km 
10 sztuk elektrycznych autobusów marki Solaris Urbino 12 Electric. 
W latach 2015 – 2018 przebieg ogólny autobusów w wozokilometrach przestawiał 
się następująco: 
- 2015 r. – 9.292 tys. km, w tym 5.578 km na olej opałowy i 3.714 tys. km na CNG, 
- 2016 r. – 9.505 tys. km, w tym 5.765 km na olej opałowy i 3.740 tys. km na CNG, 
- 2017 r. – 9.908 tys. km, w tym 6.023 km na olej opałowy i 3.885 tys. km na CNG, 
- 2018 r. – 10.392 tys. km, w tym 6.632 km na olej opałowy i 3.760 tys. km na CNG, 
Plan ZRPTZ, jako dominantę rozwoju sieci publicznego transportu zbiorowego 
określił promowanie transportu najmniej zanieczyszczającego środowisko 

OBSZAR 
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faktycznego 
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i efektywnie energetycznego (napęd elektryczny, gazowy, hybrydowy, ogniwa 
paliwowe) i obecnie podlega pracom aktualizacyjnym i nowelizacyjnym celem 
uwzględnienia, m.in. zadań z zakresu ustawy o elektromobilności. 
Gmina w okresie 2015 – 2018 r. przeprowadziła w 2017 r. trzy postępowania 
przetargowe na zakup autobusów miejskich.  
Pierwszy przetarg nieograniczony Urząd przeprowadził na zakup 10 sztuk 
autobusów elektrycznych – 12 m.  
Ogłoszenie o przetargu opublikowano w dniu 21 lutego 2017 r., zaś jego 
unieważnienie nastąpiło w dniu 5 maja 2017 r.  
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 wówczas 
obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Pzp)6, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 
przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.  
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 30.198,6 tys. zł 
brutto, jednak wszystkie złożone oferty zawierały ceny znacznie przekraczające 
kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia. 
Drugi przetarg nieograniczony Urząd ogłosił na zakup 40 sztuk autobusów 
napędzanych ON, w tym:  
- I część – 10 sztuk autobusów napędzanych ON o długości 12 m,  
- II część – 30 szt. autobusów napędzanych ON o długości 18 m.  
Ogłoszenie o przetargu opublikowano w dniu 22 kwietnia 2017 r.  
Po korzystnym rozstrzygnięciu przetargu, umowy na I i II część dostawy zostały 
zawarte przez Urząd z dostawcą w dniu 19 października 2017 r. 
Trzeci przetarg nieograniczony Urząd ogłosił na zakup 10 szt. autobusów 
elektrycznych 12 m, będący konsekwencją powtórzenia przetargu unieważnionego.  
Ogłoszenie o przetargu opublikowano w dniu 24 maja 2017 r., a Urząd zawarł 
umowę z wyłonionym dostawcą w dniu 9 października 2017 r.  
We wszystkich postępowaniach, które zakończyły się podpisaniem umowy na 
dostawę autobusów, zamówiono ilości autobusów, jakie zostały określone przez 
Urząd w postępowaniach przetargowych.    

(akta kontroli str. 279 – 321, str. 624 – 665 i str. 951 - 974) 
 
2.2. Gmina w grudniu 2018 r. sporządziła AKK, związaną z wykorzystaniem przy 
świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych, dochowując 
ustawowego terminu jej sporządzenia, określonego 72 ustawy o elektromobilności, 
do dnia 31 grudnia 2018 r. 
AKK opracowano na podstawie aktualnych danych i analiz obejmujących fakt, iż 
Miasto Rzeszów opracowało dokument „Analiza potrzeb w zakresie wymiany taboru 
autobusowego przez Gminę Miasto Rzeszów w projektach realizowanych w latach 
2014 - 2023. Analiza Wielokryterialna przechodzenia na ekologiczny tabor”.   
AKK zawierała wszystkie niezbędne elementy wymagane zapisami art. 37 ust. 
2 ustawy o elektromobilności. 
Gmina zapewniła możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu AKK na 
zasadach określonych w dziale III rozdziałach 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko7 poprzez: 
- wyłożenie do wglądu AKK w siedzibie ZTM w dniach od 13 listopada do 6 grudnia 
2018 r. z możliwością składania przez zainteresowanych uwag i wniosków, 

                                                      
6 Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. 
7 Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm. 
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- zamieszczenie treści AKK w dniu 13 listopada 2018 r. w Biuletynie Informacji 
Publicznej Miasta Rzeszowa, 
- zamieszczenie treści AKK i formularza opinii i uwag na stronach internetowych 
ZTM, 
- udostepnienie formularza opinii i uwag w wersji papierowej w siedzibie ZTM. 
W czasie konsultacji wpłynęło 6 uwag, z których 2 dotyczyły tematyki AKK odnośnie 
autobusów zeroemisyjnych i infrastruktury ich ładowania, a 4 pozostałe ogólnego 
funkcjonowania komunikacji miejskiej. 
Zebrane uwagi zostały w dniu 10 grudnia 2018 r. opublikowane w serwisie 
internetowym ZTM, a następnie uwzględnione w toku prac nad AKK.  
Opracowana w grudniu 2018 r. AKK została w dniu 18 lutego 2019 r. przekazana 
Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii, Ministrowi Energii i Ministrowi 
Środowiska. 

  (akta kontroli str. 322 - 407) 
 
2.3. Opracowana w grudniu 2018 r. AKK uwzględniała, m.in. zapisy ustawy 
o elektromobilności, ustawy o ptz oraz rozporządzenia wykonawczego Unii 
Europejskiej (UE) Nr 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE Nr 1303/2013 (…)8. 
Przy opracowywaniu AKK korzystano z następujących danych i analiz: 
- „Niebieska Księga. Sektor Transportu Publicznego w miastach, aglomeracjach, 
regionach” – Nowa edycja Jaspers, sierpień 2015 r., 
- „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze 
środków UE. Vademecum Beneficjenta” – opracowanie CUPT Warszawa 2016 r., 
- „Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Narzędzie 
analizy ekonomicznej polityki spójności 2014 – 2020” – opracowanie Komisji 
Europejskiej, grudzień 2014 r., 
- „Najlepsze praktyki w analizach kosztów i korzyści projektów transportowych, 
współfinansowanych ze środków unijnych” – opracowanie CUPT Warszawa, 
grudzień 2014 r., 
- „Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na 
lata 2014 – 2020”. 
Głównym przedmiotem oceny w AKK była identyfikacja kosztów i korzyści, 
powstałych w wyniku zapewnienia przez Rzeszów świadczenia usług w ramach 
komunikacji miejskiej autobusami zeroemisyjnymi – zgodnie z wymogami art. 
36 oraz art. 68 ust. 4 ustawy o elektromobilności.  
Dla potrzeb przygotowania wniosków aplikacyjnych do skorzystania ze środków 
pomocowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w ramach horyzontu 
finansowania 2014 - 2020, Urząd opracował dokument „Analiza potrzeb w zakresie 
wymiany taboru autobusowego przez Gminę Miasto Rzeszów w projektach 
realizowanych w latach 2014 - 2023. Analiza Wielokryterialna przechodzenia na 
ekologiczny tabor”, z ostatnią jej aktualizacją w październiku 2017 r.  
W zakresie analizy poszczególnych wariantów wymiany taboru uwzględniono: 
- wszystkie 6 wariantów wymiany taboru, z wyodrębnieniem autobusów 
zeroemisyjnych i pozostałych pojazdów oraz z uwzględnieniem ewentualnych zmian 
wielkości floty, wynikających z zastosowania innego napędu;  
- harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych związanych z niezbędną 
infrastrukturą do obsługi pojazdów;  
- wykaz linii przeznaczonych do obsługi autobusami zeroemisyjnymi;  

                                                      
8 Dz. Urz. UE z 13 lutego 2015 r., poz. L 38/1. 
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- zakładaną lokalizację infrastruktury ładowania i zasilania pojazdów 
zeroemisyjnych;  
- harmonogram wymiany pojazdów, spójny z planowanymi zmianami w liczbie 
pojazdów w ruchu; 
- wszystkie warianty strategii ładowania pojazdów (pod względem dostępności 
i kosztów);  
- dostępne rodzaje baterii oraz ekonomiczne uwarunkowania ich wykorzystywania; 
- w analizie porównawczej poszczególnych rodzajów autobusów, uwzględniono 
wszystkie i te same czynniki (koszty zakupu, koszty eksploatacji, koszty paliwa, 
koszty infrastruktury – nakłady inwestycyjne i koszty utrzymania, emisja 
zanieczyszczeń od etapu produkcji po ich eksploatację itp.). 
W zakresie analizy finansowo-ekonomicznej Artur Kondrat – dyrektor WOA Urzędu 
wyjaśnił, „że analiza nie musiała uwzględniać wszystkich dostępnych wariantów 
finansowania wykorzystywania pojazdów zeroemisyjnych, gdyż w projektach 
transportowych ubiegających się o dofinansowanie z UE wykonuje się, co do zasady 
analizę ilościową, jeśli wskaźniki ERR lub ENPV są wymagane, poza projektami 
dotyczącymi bezpieczeństwa w transporcie, ponieważ uznaje się, że nie istnieje 
rozsądna metodyka wyrażenia bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa 
w kategoriach pieniężnych. 
W przypadku projektów z dofinansowaniem unijnym, niezaliczanych do projektów 
dużych, tj. o całkowitym koszcie kwalifikowalnym przekraczającym 50 mln euro, 
„Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na 
lata 2014 - 2020” zalecają w punkcie 9.2., aby analiza ekonomiczna została 
przeprowadzona w sposób uproszczony i opierała się na oszacowaniu ilościowych 
i jakościowych skutków realizacji projektu.  
Zaleca się jedynie, aby na etapie składania wniosku o dofinansowanie wymienić 
i opisać wszystkie istotne środowiskowe, gospodarcze i społeczne efekty projektu 
oraz – jeśli to możliwe – zaprezentować je w kategoriach ilościowych.  
Ponadto, wnioskodawca może odnieść się do analizy efektywności kosztowej – 
wykazując, że realizacja danego projektu inwestycyjnego stanowi dla społeczeństwa 
najtańszy wariant. 
Koniecznym elementem AKK i zawartym w opracowaniu dla Rzeszowa jest ocena 
trwałości finansowej realizacji wariantów.  
Polega ona na ocenie zdolności organizatora i operatorów do realizacji przyjętych 
do analizy wariantów wymiany taboru oraz do zabezpieczenia przez organizatora 
i/lub operatora wystarczających środków finansowych na realizację planowanych 
zamierzeń inwestycyjnych.  
W AKK analizę trwałości przeprowadzono w sposób uproszczony, ale wystarczający 
i należy podkreślić, że opracowanie AKK miało miejsce po zawarciu stosownych 
3 umów o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych miasta z UE.” 
- zastosowano adekwatne wartości stopy dyskontowej oraz wiarygodne prognozy 
gospodarcze; 
- przy wyliczeniach posługiwano się prognozami publikowanymi przez CUPT 
i Niebieskiej Księgi JASPERS; 
- do analizy przyjęto właściwy okres ekonomicznej użyteczności autobusów 
elektrycznych i wiarygodnie oszacowano koszty eksploatacji i utrzymania taboru; 
- dla oceny rentowności poszczególnych przyjęto wskaźniki finansowej wartości 
bieżącej netto inwestycji (FNPV) oraz finansowej stopy zwrotu z inwestycji (FRR). 
W zakresie analizy społeczno-ekonomicznej uwzględniono:  
- kompletny, adekwatny dla autobusów zeroemisyjnych, katalog kosztów/korzyści 
społeczno-ekonomicznych; 
- przypisanie wartości pieniężnych oddziaływaniu rynkowemu danego wariantu 
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projektu oparto na wiarygodnych, rzetelnych danych; 
- wiarygodnie oszacowano koszty społeczne emisji gazów cieplarnianych CO2 
i koszty społeczne emisji gazów innych niż cieplarniane, według norm określonych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu9; 
- koszty społeczne emisji hałasu oszacowano zgodnie ze wskaźnikami kosztów 
efektów zewnętrznych emisji hałasu i wartościami wskazanymi w tablicach kosztów 
jednostkowych publikowanych przez CUPT – „Koszty jednostkowe hałasu w trans-
porcie lądowym dla autobusu w terenie miejskim”. 
Artur Kondrat – dyrektor WOA Urzędu, odnośnie prognoz gospodarczych, wyliczeń 
i przyjętych w AKK wartości wyjaśnił, „że przychody z biletów przyjęto 
w wysokościach określonych w Studium wykonalności dla projektu pn. „Rozwój 
systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.  
Wartość rezydualną obliczono metodą dochodową.  
Okres żywotności poza analizą został ujęty dla autobusów z napędem Diesla, jako 
„pozostały okres żywotności autobusów”, w tych przypadkach, gdy przewidziano ich 
odtworzenie po 13 latach eksploatacji. 
Koszty utrzymania taboru zostały w analizie finansowej zaprognozowane na 
podstawie danych rzeczywistych MPK za 2017 r. i za okres od stycznia do maja 
2018 r., tj. aktualnych kosztów eksploatacji autobusów. 
Koszty eksploatacji (paliwo: olej napędowy oraz gaz CNG, materiały, remonty, 
materiały eksploatacyjne, ubezpieczenia, opony) dla obecnie użytkowanych 
pojazdów przyjęto na podstawie danych MPK za 2017 r. oraz za miesiące od 
stycznia do maja 2018 r.  
Na podstawie powyższych danych obliczono następnie wskaźniki jednostkowe 
kosztów (zł/km). 
AKK przyjęła właściwy okres użytkowania autobusów zeroemisyjnych, zgodny 
z opracowaną wcześniej „Analizą potrzeb w zakresie wymiany taboru autobusowego 
przez Gminę Miasto Rzeszów w projektach realizowanych w latach 2014 - 2023. 
Analiza Wielokryterialna przechodzenia na ekologiczny tabor”.  
Przyjęto 180 miesięczny okres analizy, odpowiadający okresowi podstawowej 
używalności (trwałości) pojazdów elektrycznych zasilanych energią bateryjną.  
W scenariuszu bazowym przyjęto zasadę wymiany taboru na używany. 
Autorzy AKK niezwykle starannie oszacowali koszty eksploatacji i utrzymania 
taboru, posługując się obiektywnymi wskaźnikami i efektami przyjętej praktyki 
obsługi autobusów u miejskiego operatora przewozu.  
Koszty utrzymania taboru zostały w analizie finansowej zaprognozowane na 
podstawie danych rzeczywistych MPK za 2017 r. i za okres od stycznia do maja 
2018 r., tj. aktualnych kosztów eksploatacji autobusów. 
Koszty eksploatacji (paliwo: olej napędowy oraz gaz CNG, materiały, remonty, 
materiały eksploatacyjne, ubezpieczenia, opony) dla obecnie użytkowanych 
pojazdów przyjęto na podstawie danych MPK za 2017 r. oraz za miesiące od 
stycznia do maja 2018 r.  
Na podstawie powyższych danych obliczono następnie wskaźniki jednostkowe 
kosztów (zł/km). 
Autorzy AKK również adekwatnie zastosowali wskaźniki analizy finansowej, 
uwzględniające również kompletny i adekwatny dla autobusów elektrycznych 
katalog kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych.  
W niniejszym opracowaniu analiza społeczno-ekonomiczna wykonana została przy 
wykorzystaniu metody, która polega na sporządzeniu bilansu kosztów i korzyści 

                                                      
9 Dz.U. poz. 1031. 
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w wersji ilościowej – ujęciu zmonetyzowanych efektów społeczno-ekonomicznych 
w rachunku przepływów z analizy finansowej. 
Zmonetyzowane efekty społeczno-ekonomiczne ujęto w rachunku przepływów 
pieniężnych z analizy finansowej i w efekcie powstała ilościowa analiza kosztów 
i korzyści.  
W przeprowadzonej analizie społeczno-ekonomicznej uwzględniono oszczędności 
w kosztach eksploatacyjnych oraz efekty zewnętrzne związane z emisją gazów 
cieplarnianych i innych zanieczyszczeń atmosfery oraz zmniejszenia hałasu. 
W AKK, przypisanie wartości pieniężnych, czyli tzw. monetyzacja, pozytywnemu 
(w przypadku korzyści) i negatywnemu (koszty) oddziaływaniu rynkowemu danego 
wariantu projektu było oparte na wiarygodnych, rzetelnych danych.  
W AKK w zakresie przeprowadzonej analizie społeczno-ekonomicznej uwzględniono 
oszczędności w kosztach eksploatacyjnych oraz efekty zewnętrzne związane 
z emisją gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń atmosfery oraz zmniejszenia 
hałasu.  
Analizę przeprowadzono uwzględniając cztery grupy kryteriów: ekonomiczne, 
środowiskowe, techniczne i społeczne, przy czym największą wagę przyznano 
kryteriom środowiskowym.  
W ramach poszczególnych kryteriów wyznaczono podkryteria związane z kosztami 
zakupu, dodatkowymi nakładami inwestycyjnymi, kosztami eksploatacji, emisją 
hałasu, pyłu zawieszonego, CO2, bezpieczeństwem zasilania, zasięgiem, 
pojemnością, postrzeganiem komunikacji miejskiej wśród pasażerów oraz wpływem 
na jakość życia mieszkańców. 
W AKK uwzględniono analizę wielokryterialną przeprowadzoną dla jedenastu 
wariantów, z których pięć odrzucono z uwagi na niedostateczne efekty ekologiczne 
albo z uwagi na koszty znacznie przekraczające możliwości finansowe Rzeszowa.  
Szczególny nacisk w Analizie autorzy położyli na uwzględnienie najistotniejszych 
zanieczyszczeń środowiska, powodowane przez pojazdy spalinowe: CO, NOx, pyły 
PM2,5 i PM10, zawierający m.in. benzo(a)piren oraz inne zanieczyszczenia 
emitowane przez pojazdy w transporcie drogowym. 
Koszt jednostkowy emisji CO2 został przyjęty w analizie zgodnie z rekomendacjami 
CUPT, wykorzystano scenariusz średni z tego opracowania, w którym koszt 
klimatyczny emisji 1 tony CO2 oszacowano na 25 euro.  
Indeksacja tego kosztu polega na dodaniu do wartości dla roku poprzedniego, 
wzrostu rocznego w wysokości 1 euro na 1 tonę CO2 (w cenach z 2006 r.).  
W celu przeliczenia na złote, w każdym roku analizy wykorzystano średni kurs 
roczny EUR/PLN, podawany przez Europejski Bank Centralny (EBC).  
Indeksacja kosztów zmian klimatycznych jest niezależna od dynamiki PKB per 
capita i do obliczeń przyjęto wartości jednostkowe uzyskane zgodnie z Kalkulatorem 
emisji zanieczyszczeń i kosztów klimatu dla środków transportu publicznego CUPT, 
dostępnym w serwisie internetowym tej instytucji. 
Koszt związany z emisją substancji szkodliwych innych niż gazy cieplarniane (NOx, 
PM, NMHC/NMVOC) został oszacowany dla scenariusza bazowego i wariantów 
zgodnie z aktualnymi wartościami dopuszczalnych zanieczyszczeń dla 
poszczególnych norm EURO użytkowanego taboru. 
Dla wariantu elektrycznego, z autobusami elektrycznymi zasilanymi z baterii, 
uwzględniono koszty emisji powstającej przy wytwarzaniu energii elektrycznej 
w Polsce, pomimo że emisję lokalną można uznać za zerową.  
Dla wariantu konwencjonalnego, z autobusami z silnikami Diesla spełniającymi 
normy EURO 6, przyjęto wskaźniki maksymalnej emisyjności dla tego typu silników. 
Emisja substancji szkodliwych, innych niż gazy cieplarniane, wpływa bezpośrednio 
na stan zdrowia mieszkańców obszarów przyległych do źródeł emisji liniowych. 
Emisja substancji szkodliwych przy wytwarzaniu energii elektrycznej rozprasza się 
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z kolei na bardzo dużym obszarze, przez co jej oddziaływanie na stan zdrowotności 
mieszkańców miast jest mniejsze.  
Zmniejszenie emisji lokalnej ze środków transportowych zawsze korzystnie wpływa 
na lokalne warunki środowiskowe i poprawia warunki życia mieszkańców.  
Ze względów społecznych koszt emisji lokalnej należy wycenić wyżej, niż koszt 
emisji z elektrowni, tworzącej ogólne tło zanieczyszczeń w kraju. 
Wyceny wpływu lokalnej emisji substancji szkodliwych dokonano z zastosowaniem 
współczynnika zwiększającego – będącego iloczynem procentowego wzrostu 
przeciętnej gęstości zaludnienia na obszarze przylegającym do linii 
komunikacyjnych, przeznaczonych do obsługi taborem zeroemisyjnym w stosunku 
do przeciętnej gęstości zaludnienia w miastach w Polsce oraz udziału emisji 
zanieczyszczeń z ciężkich pojazdów drogowych i autobusów w ogólnej emisji 
zanieczyszczeń transportu drogowego w Polsce.”    
AKK jednoznacznie wykazała, że uwzględniając:  
a) możliwe do zastosowania warianty wymiany taboru, tj. wariantu 1 - 
konwencjonalnego, z zachowaniem obecnie planowanej struktury wymienianego 
taboru i wariantu 2 – elektrycznego, realizowanego poprzez zamianę części 
przewidzianych do nabycia pojazdów, napędzanych olejem napędowym 
i hybrydowych na autobusy zeroemisyjne, z zastosowaniem bateryjnego napędu 
elektrycznego, 
b) oszczędności w kosztach eksploatacyjnych pojazdów, 
c) efekty zewnętrzne związane z emisją gazów cieplarnianych i innych 
zanieczyszczeń atmosfery oraz zmniejszenie hałasu, 
w porównaniu ze scenariuszem kontynuacji wymiany taboru na autobusy używane 
z silnikami na olej napędowy, jako scenariuszem bazowym, obliczone w analizie 
wskaźniki finansowe FNPV/c (finansowa bieżąca wartość inwestycji) i FRR/c 
(finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji) są dla obydwu wariantów ujemne. 
AKK wykazała brak korzyści ze stosowania taboru zeroemisyjnego, a zatem i brak 
obowiązku jego stosowania. 
Dla spełnienia wymogów ustawy o elektromobilności, Gmina musiałaby podjąć 
decyzję o wyborze taboru zeroemisyjnego już w obecnym horyzoncie finansowania, 
zmieniając odpowiednio założenia realizowanych projektów, co nie tylko wymaga 
zgody instytucji zarządzającej, ale i osiągnięcia odpowiednich wskaźników 
w skorygowanym studium wykonalności. 
Dla uzasadnienia celowości zmiany rodzaju nabywanego taboru niezbędne byłoby 
osiągnięcie dodatkowych korzyści społeczno-ekonomicznych w znacznej skali. 
Głównym powodem negatywnych wyników AKK są wysokie ceny autobusów 
zeroemisyjnych oraz niekorzystne wskaźniki emisji zanieczyszczeń emitowanych 
przy produkcji energii elektrycznej w Polsce. 
W wyniku symulacji zmiany efektywności finansowej i ekonomicznej, przyjętych do 
analizy wariantów, w przypadku Rzeszowa spadek ceny autobusów elektrycznych 
z infrastrukturą o około 49%, wskazuje na osiągnięcie korzyści, wynikających ze 
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń dla wariantu eksploatacji autobusów 
elektrycznych, możliwie znacznie zwiększonych, przy wykorzystaniu zewnętrznych 
źródeł finansowania inwestycji, np. bezzwrotnej dotacji. 
W związku z brakiem korzyści ekonomicznych, wskazujących bezwarunkowo na 
zasadność eksploatacji autobusów zeroemisyjnych, Rzeszów zamierza nabyć dla 
swojego komunikacyjnego operatora wewnętrznego autobusy elektryczne w sytuacji 
możliwości pozyskania dofinansowania do ich zakupu ze środków zewnętrznych, 
w skali i kompletacji, zapewniających efektywność przedsięwzięcia. 

   (akta kontroli str. 322 – 407 i str. 221 - 245)  
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2.4. Opracowany w kwietniu 2014 r. na zlecenie ZTM, Plan ZRPTZ obowiązuje na 
lata 2014 – 2020 i nie był dotychczas poddawany nowelizacji bądź aktualizacji. 
Plan ZRPTZ winien być zaktualizowany celem spełnienia wymagań zawartych w art. 
12 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 1a i 2a – 2c ustawy o ptz, w brzmieniu nadanym ustawą 
o elektromobilności, w terminie do dnia 22 lutego 2019 r. (art. 80 ustawy 
o elektromobilności). 
Artur Kondrat – dyrektor WOA Urzędu, odnośnie braku aktualizacji Planu ZRPTZ 
wyjaśnił, „że Urząd planuje zlecenie opracowania aktualizacji Planu ZRPTZ (plan 
zrównoważonej mobilności miejskiej), który musi być „kompatybilny” ze Strategią 
Wdrażania Elektromobilności.  
Plan ZRPTZ będzie aktualizowany w najbliższym czasie w związku z upływającym 
okresem jego obowiązywania w roku przyszłym.  
Dotychczas nie podjęto dokonywania jego zmian, gdyż wyniki analizy, o której mowa 
w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych, sporządzonej przez Gminę, nie wskazują na zasadność 
wykorzystania w publicznym transporcie zbiorowym autobusów zeroemisyjnych, 
jednakże elementy planistyczne zawarte w AKK, m.in. podrozdziały: 4.2, 5.1, 6.2 
AKS, zostaną uwzględnione w trakcie tworzenia kompleksowego dokumentu 
strategicznego.”  

     (akta kontroli str. 3 – 218, str. 408 - 412 i str. 221 - 245)   
 
2.5. W ramach realizacji zadań w zakresie wdrażania przez Rzeszów zeroemisyjnej 
komunikacji miejskiej, Urząd zaplanował i wykorzystał środki finansowe na zakup 
ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury, w ramach 
projektu „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie.” 
W celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnej infrastruktury oraz autobusów 
zeroemisyjnych Gmina zawarła 3 umowy o dofinansowanie zaplanowanych 
przedsięwzięć z rządem RP, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 
a to:  
- Nr POPW.02.01.00-18-0001/16 - "Rozwój systemu transportu publicznego 
w Rzeszowie",  
- Nr POPW.02.01.00-18-0002/16 - "Integracja różnych form publicznego transportu 
zbiorowego w Rzeszowie",  
- Nr POPW.02.01.00-18-0003/16 - "Rozbudowa systemu transportu publicznego 
w Rzeszowie".  
Gmina zaaplikowała i uzyskała dofinansowanie ze środków UE z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia 2014 - 2020 – zakup 10 elektrobusów 12 m + koszty zaprojektowania 
i wykonania infrastruktury do ich ładowania za kwotę 30.225,3 zł brutto. 
Nabycie autobusów zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą do ich ładowania 
przeprowadzono zgodnie z wymogami i w sposób oszczędny. 
W ramach programu wymiany i modernizacji miejskiego taboru autobusowego, 
Gmina zaplanowała w budżecie środki finansowe w wysokości 94.773 tys. zł brutto, 
w tym wysokość dofinansowania ze środków UE – Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego wyniosła 80,84% kwoty wydatków kwalifikowanych netto, 
przeznaczonych na ten cel. 
W ramach zaplanowanej kwoty wydatków, Urząd przeznaczył środki finansowe na 
dokonanie, w ramach przetargu nieograniczonego, zakupów następującego taboru: 
1) zakup 10 sztuk autobusów ON – 12 m za kwotę 10.112,4 tys. zł brutto oraz 
30 sztuk autobusów ON – 18 m + holownik za kwotę 54.435,4 tys. zł brutto, 
2) zakup 10 sztuk autobusów elektrycznych – 12 m + koszty zaprojektowania 
i wykonania infrastruktury do ich ładowania za kwotę 30.225,3 tys. zł brutto. 
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Zakupów dokonano zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ), jak również ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, będącym 
załącznikiem do SIWZ oraz przekazano do użytkowania operatorowi wewnętrznemu 
MPK. 
Zakładanym efektem zakupu była gwarancja uzyskiwania przez autobusy normy 
niskoemisyjności EURO 6 w zakresie substancji szkodliwych dla środowiska i efekt 
ten osiągnięto. 
Gmina w połowie maja br. ogłosiła przetarg nieograniczony na zakup 40 autobusów 
gazowych, 12 metrowych, z możliwością rozszerzenia oferty zakupu do 
60 pojazdów.  
Po przeszło trzech miesiącach otworzono oferty i ustalono, że do przetargu zgłosiły 
się trzy firmy: [...]10, oferując 54,6 mln zł; [...]11 – 79,1 mln zł oraz [...]12 – 64,4 mln zł. 
Czynności przetargowe są w toku. 
Miasto na zakup autobusów gazowych  posiada zarezerwowane środki finansowe 
w wysokości 56 mln zł. 

 (akta kontroli str. 413 - 624)  
 
2.6. Gmina w lutym 2017 r. podpisała list intencyjny z Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju (NCBR) w sprawie przystąpienia do programu „Bezemisyjny Transport 
Publiczny”, zarządzanego przez NCBR i przewidującego wyposażenie komunikacji 
miejskiej w miastach w Polsce i ma mocy porozumienia zawartego w dniu 
26 czerwca 2017 r. w Warszawie została jego uczestnikiem. 
Gmina miała możliwość składania swoich propozycji odnośnie ilości, jakości 
i funkcjonalności projektowanych autobusów, co znalazło odzwierciedlenie w treści 
zawartego porozumienia z NCRB oraz zostało częściowo uwzględnione (najbardziej 
istotne kwestie) w opisie przedmiotu zamówienia. 
Według obecnej treści porozumienia NCBR, Gmina zobowiązała się do zakupu, 
w wyniku realizacji wspomnianego porozumienia, 1 autobusu miejskiego 10 m, 
1 autobusu miejskiego 12 m i 1 autobusu miejskiego 18 m wraz z infrastrukturą do 
ich ładowania.  
Jednocześnie - jako opcję zwiększenia bieżącego zamówienia - Gmina zaplanowała 
możliwość zwiększenia zamówienia o dodatkowe ilości poszczególnego 
asortymentu autobusów. 
Artur Kondrat – dyrektor WOA Urzędu wyjaśnił, „że Gmina powinna otrzymać 
autobusy miejskie objęte tym porozumieniem po wyborze przez NCBR wykonawcy.  
Do chwili obecnej nie otrzymano żadnych elektrobusów, a w związku 
z unieważnieniem postępowania partnerstwa innowacyjnego i przejściem na tryb 
dialogu technicznego, dostawy powinny się zakończyć najpóźniej do 31 grudnia 
2023 r. Gmina nie zamierza odstępować od porozumienia.  
Obecnie procedowane jest podpisywanie/negocjacje zapisów aneksu do 
porozumienia z 26 czerwca 2017 r.” 

   (akta kontroli str. 625 – 629 i str. 221 - 245) 
 
2.7. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup 10 sztuk autobusów 
elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania opublikowano w dniu 21 lutego 
2017 r., zaś ogłoszenie o jego unieważnieniu w dniu 5 maja 2017 r.  

                                                      
10 W wystąpieniu pokontrolnym na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.,) Najwyższa Izba Kontroli  wyłączyła jawność informacji w nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia 
tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
11Jw. 
12 Jw. 
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Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 wówczas 
obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Pzp)13, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 
przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 
W konsekwencji unieważnionego uprzednio przetargu, Urząd w dniu 24 maja 
2017 r. ogłosił ponownie przetarg nieograniczony na nabycie 10 elektrycznych 
autobusów wraz z infrastrukturą do ich ładowania.  
Efektem zakończenia prac komisji przetargowej w dniu 17 sierpnia 2017 r. było 
wyłonienie wykonawcy zamówienia firmy SOLARIS BUS & Coach SA za kwotę 
24.551,7 tys. zł netto na dostawę 10 autobusów Solaris Urbino 12 Electric i zawarcie 
przez Urząd w dniu 9 października 2017 r. umowy, z terminem wykonania 
przedmiotu zamówienia, tj. 10 autobusów elektrycznych, 2 ładowarek szybkiego 
ładowania i 10 ładowarek systemu wolnego ładowania wraz z infrastrukturą 
zasilającą, do dnia 19 października 2017 r. 
Zakres ilościowy, rzeczowy, jakościowy oraz warunki (preferencje), określone 
w ogłoszeniu i SIWZ, odpowiadały wymogom strategii Gminy w tym zakresie.  
Warunki przetargów uwzględniały techniczne parametry autobusów w zakresie 
napędu i niskoemisyjności oraz infrastrukturę niezbędną do eksploatacji autobusów 
zeroemisyjnych (w tym stacje ładowania, przebudowa zajezdni lub pętli 
autobusowych itp.) i w pełni odpowiadały one przyjętej polityce Gminy wymiany 
taboru autobusowego w zakresie wprowadzenia do eksploatacji autobusów nisko 
i zeroemisyjnych.   
Warunki przetargu odnośnie ceny zamówienia, parametrów technicznych, wymagań 
środowiskowych, niezbędnej infrastruktury do obsługi pojazdów nisko 
i zeroemisyjnych odpowiadały przyjętym założeniom rozwoju taboru zeroemisyjnego 
oraz opierały się na wiarygodnej i kompletnej analizie.  
Złożone oferty przez oferentów odpowiadały założeniom Gminy, przyjętym w SIWZ. 
Nabycie autobusów zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą do ich ładowania 
przeprowadzono w sposób wydajny i oszczędny. 
Gmina przed ogłoszeniem zamówienia przeprowadziła szczegółowe analizy 
i  oszacowała wymagania jakościowe i ilościowe odnośnie kupowanych autobusów 
i punktów ładowania.  
Analizy posłużyły oszacowaniu niezbędnych zasobów oraz ich jakości i dostępu i na 
podstawie tych analiz Gmina przygotowała oferty zakupu autobusów i punktów 
ładowania. 
Prace nad instalowaniem punktów ładowania, ich odbiorem i uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie oraz dostawy autobusów elektrycznych następowały 
z odstępstwami od ustalonego w umowie harmonogramu.  
W przypadku budowy infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych 
opóźnienia wystąpiły z następujących przyczyn: 
- przedłużającymi się uzgodnieniami z operatorem gazociągów przesyłowych [...]14 
w zakresie przebudowy (przełożenia) gazociągu wysokiego ciśnienia, 
zlokalizowanego w miejscu placu manewrowego z miejscami postojowymi, 
z systemem wolnego ładowania elektrobusów, w wyniku których wykonawca 
dopiero w dniu 28 grudnia 2018 r. dokonał odbioru przebudowanego gazociągu 
i uruchomienia nowej instalacji, umożliwiając eksploatację zamawiającemu, 
wybudowanej infrastruktury stacji ładowania magazynów energii elektrobusów,  
- opóźnieniem w zakresie modernizacji infrastruktury sieci elektroenergetycznej 
przedsiębiorstwa energetycznego [...]15 (nie objętą niniejszym zamówieniem) w celu 
                                                      
13 Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. 
14 Jak w przypisie 10.  
15 Jw.  



 

18 

zapewnienia zasilania ładowarek, do czego jako przedsiębiorstwo energetyczne 
było zobowiązane, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej, jak również art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawa 
energetycznego16.  
Strony i inżynier kontraktu uznały, że opóźnienia opracowania kompletnej 
dokumentacji projektowej (ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami) i wykonania 
umowy nie zostały zawinione przez wykonawcę ze względu na okoliczności, których 
zarówno wykonawca jak i zamawiający nie mogli przewidzieć na etapie 
postępowania przetargowego i w dniu zawarcia umowy. 
Ostatecznie uzgodniono, że opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
wykonawcy i w drodze porozumienia aneksowano termin wykonania umowy.   
W związku z powyższym nie było podstaw do naliczenia kar umownych za zwłokę 
wykonawcy w opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej (ze wszystkimi 
opiniami i uzgodnieniami) oraz w wykonaniu umowy.  
Przyczyną opóźnienia w dostawie zamówionych autobusów elektrycznych była 
opieszałość w montażu podzespołów napędowych autobusu przez jednego 
z podwykonawców, a takie działania nie znalazły uzasadnienia w zapisach umowy. 
Uznano winę wykonawcy w opieszałej dostawie, która dotyczyła dostawy 
3 autobusów i opóźnienie w ich dostawie wyniosło odpowiednio 33+29+23=85 dni, 
co skutkowało nałożeniem kar umownych w łącznej wysokości 426,3 tys. zł, którą 
dostawca uiścił.  
W ostatecznym efekcie procesu nabycia autobusów i usług montażu punktów 
ładowania uzyskano niezbędny rodzaj, jakość i ilość produktów po minimalnych 
kosztach.  
Zapłaty o odpowiedniej wartości dokonano w terminie na podstawie protokołów 
przyjęcia i wystawionych faktur. 
W umowach zakupu Gmina zapewniła sobie gwarancje i serwis w okresie 
eksploatowania autobusów. 

  (akta kontroli str. 630 - 724) 
 
2.8. Realizacja zamówienia w zakresie nabycia autobusowego taboru 
zeroemisyjnego była zgodna z warunkami zakupu, ale nie była zgodna z ustalonym 
w umowie harmonogramem dostawy.  
Wynikiem zaistniałych opóźnień w ilości 85 dni było naliczenie i wyegzekwowanie 
kar umownych w łącznej wysokości 426,3 tys. zł.  
Realizacja zamówienia związanego z infrastrukturą do ładowania autobusów była 
zgodna z zakresem rzeczowym, ilością, rodzajem (szybkie, wolne), miejscem 
zainstalowania punktów ładowania, ale z przyczyn niezależnych od kontrahentów, 
nie była zgodna z terminami jej wykonania, określonymi w umowie. 
Ze względu, że opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od wykonawcy 
umowy, nie naliczono kar umownych. 
Przyczyny opóźnień w realizacji ww. umów opisano w poprzednim punkcie. 
Gmina przekazała autobusy MPK - operatorowi komunikacji miejskiej, zgodnie 
z wymaganiami zawartej umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego. 

  (akta kontroli str. 730 - 724) 
 
2.9. Gmina poza zakupem zeroemisyjnych autobusów publicznego transportu 
zbiorowego wraz z niezbędną do ich obsługi infrastrukturą podjęła szereg działań 
zmierzających do obniżenia negatywnego oddziaływania komunikacji miejskiej na 
środowisko i były to, m.in. następujące działania: 

                                                      
16 Dz. U. z 2019 r., poz. 755 t. j. 
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1) Zakup 30 autobusów miejskich zasilanych CNG,  
2) Zakup 50 autobusów miejskich o najwyższej ówcześnie (2011 r.) normie 
czystości emitowanych spalin, czyli EEV, oznaczającej pojazdy, które emitują do 
50% mniej cząsteczek sadzy niż wymaga tego norma Euro 5, obowiązująca od 
2009 r.,  
3) Zakup 40 autobusów miejskich o najwyższej, obowiązującej obecnie (2019 r.) 
normie czystości emitowanych spalin, tj. Euro-6-2. 
4) Rzeszów realizuje w br. zakup 60 sztuk (40 sztuk z opcją dokupienia kolejnych 
20 sztuk) autobusów miejskich zasilanych CNG, spełniających najbardziej 
rygorystyczne w tej chwili normy czystości emitowanych spalin, tj. Euro-6-2 – prace 
przetargowe w toku.  
5) Wdrożono kompleksowy system usprawniający zarządzanie transportem 
w mieście (ITS), który z jednej strony usprawnił ruch wszystkich pojazdów dzięki 
optymalizacji i koordynacji sygnalizacji na sąsiednich skrzyżowaniach 
w poszczególnych obszarach miasta, a z drugiej strony udostępnił na tychże 
sterownikach sygnalizacji priorytet dla ruchu autobusów komunikacji miejskiej.  
6) Poprawiono płynność przejazdu autobusów komunikacji zbiorowej w mieście 
poprzez organizację około 11,5 km buspasów na najbardziej zatłoczonych 
odcinkach miejskich ulic.  
7) Infrastruktura przystankowa transportu publicznego w Rzeszowie sukcesywnie 
jest wyposażana w elementy zasilane z ogniw fotowoltaicznych. 
8) Uruchomiono w centrum miasta strefę płatnego parkowania (2-obszarową), co 
ewidentnie zmniejszyło ilość aut prywatnych, dojeżdżających codziennie do centrum 
miasta. 
9) Rzeszów zakupił ze środków własnych i przekazał do użytkowania Komendzie 
Miejskiej Policji w Rzeszowie urządzenia niezbędne do przeprowadzania kontroli aut 
na drogach w mieście (dymomierz, analizator spalin, sonometr).  
W przypadku przekroczenia norm emisji spalin, Policja zatrzymuje dowód 
rejestracyjny, a kierowca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych badań 
w okręgowych stacjach kontroli.  
Tylko w 2018 r. Policja przeprowadziła 1385 kontroli i zatrzymała 626 dowodów 
rejestracyjnych,  
10) Zastosowano przy ciągach komunikacyjnych zieleń, jako izolacyjną barierę 
wiatrochronną i ograniczającą emisję wtórną pyłów.  
11) W latach 2004 - 2017 posadzono na terenach miejskich (parki, skwery, pasy 
drogowe, tereny szkół, przedszkoli i innych jednostek miejskich) ponad 230 tys. 
drzew i krzewów. 
12) Zmodernizowano i przebudowano układ komunikacyjny Rzeszowa, w tym 
wybudowano drogi wyprowadzające ruch tranzytowy poza miasto do wybudowanej 
autostrady A-4 i drogi ekspresowej S-19. 
13) Systematycznie prowadzone jest bezpyłowe sprzątanie ulic i ich zwilżanie 
w celu ograniczenia pylenia 
14) Rzeszów wprowadził darmowe przejazdy komunikacją miejską dla dzieci 
i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta 
Rzeszowa, co było kolejnym impulsem do zwiększenia przejazdów publicznym 
transportem zbiorowym i zmniejszeniem ruchu aut indywidualnych. 
15) Rzeszów prowadzi system wypożyczania rowerów, skuterów i hulajnóg 
elektrycznych, które co roku cieszą się ogromna popularnością wśród mieszkańców 
i turystów odwiedzających miasto. 

   (akta kontroli str. 221 – 245 i str. 975 - 979) 
 
2.10. W okresie 2015 – 2018 Rzeszów nie posiadał linii autobusowych, objętych 
zeroemisyjnym transportem miejskim. 
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W I półroczu br. uruchomiono 2 linie, objęte zeroemisyjnym transportem miejskim, 
na 60 istniejących i obsługiwanych linii komunikacyjnych. 
Długość linii objętych zeroemisyjnym transportem miejskim obecnie wynosi 18 km, 
co w porównaniu do 783 km długości wszystkich linii w Rzeszowie stanowi 2,3%. 
Liczba zainstalowanych punktów ładowania wynosiła łącznie 12, w tym 2 o mocy 
ładowania 300 kW oraz 10 o mocy ładowania 35 kW. 
Ze względu, że Rzeszów nie posiadał na stanie autobusów elektrycznych do końca 
2018 r., a ich użytkowanie rozpoczął dopiero od marca br., nie można 
przeanalizować danych pod kątem dynamiki dokonywanych zmian rok do roku oraz 
uzyskiwanych efektów ekonomicznych i środowiskowych – zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń przez komunikację miejską. 
Emisja zanieczyszczeń komunikacji miejskiej, pochodząca ze spalania ON i CNG, 
licząc w mg/rok w poszczególnych latach okresu 2015 – 2019 I półrocza 
przedstawiała się następująco: 
- CO2: w 2015 r. – 11.518, w 2016 r. – 11.766, w 2017 r. – 12.262, w 2018 r. – 
12.781, w I półroczu 2019 r. – 6.919, 
- CO: w 2015 r. – 20, w 2016 r. – 20, w 2017 r. – 21, w 2018 r. – 23, w I półroczu 
2019 r. – 13, 
- Nox: w 2015 r. – 67, w 2016 r. – 69, w 2017 r. – 72, w 2018 r. – 77, w I półroczu 
2019 r. – 42, 
- PM_10: w 2015 r. – 0,43, w 2016 r. – 0,44, w 2017 r. – 0,46, w 2018 r. – 0,50 oraz 
w I półroczu 2019 r. – 0,28. 
Efekty ekonomiczne eksploatacji nowego taboru elektrycznego przeanalizowano na 
podstawie możliwych okresów porównawczych, tj. II kwartału 2018 r. i II kwartału 
2019 r. 
Koszty eksploatacyjne autobusów w II kwartale 2018 r. wyniosły łącznie 9.254,9 tys. 
zł, średnio na autobus – 45,8 tys. zł w tym: 
- paliwo – 7.843,1 tys. zł, średnio na autobus spalinowy – 38,8 tys. zł, 
- energia – 0 zł, średnio na autobus – 0 zł, 
- części zamienne – 1.244,0 tys. zł, średnio na autobus – 6,2 tys. zł, 
- pozostałe materiały – 135,1 tys. zł, średnio na autobus – 0,7 tys. zł, 
- naprawy i remonty – 32,7 tys. zł, średnio na autobus – 0,2 tys. zł, 
- praca eksploatacyjna (wozokilometr) – 3.376,3 tys., średnio na autobus – 16,7 tys., 
- koszt 100 wozokilometrów ogółem – 0,3 tys. zł. 
Koszty eksploatacyjne autobusów w II kwartale 2019 r. wyniosły łącznie 11.296,0 
tys. zł, średnio na autobus spalinowy 55,1 tys. zł i średnio na autobus zeroemisyjny 
15,8 tys. zł, w tym: 
- paliwo – 9.505,5 tys. zł tys. zł, średnio na autobus spalinowy – 47,1 tys. zł 
i zeroemisyjny – 0 zł, 
- energia – 158,2 tys. zł, średnio na autobus zeroemisyjny – 15,8 tys. zł, 
- części zamienne – 1.415,0 tys. zł, średnio na autobus spalinowy – 7,0 tys. zł, 
zeroemisyjny – 0 zł, 
- pozostałe materiały – 142,6 tys. zł, średnio na autobus spalinowy – 0,7 tys. zł, 
zeroemisyjny – 0 zł 
- naprawy i remonty – 74,8 tys. zł, średnio na autobus spalinowy – 0,4 tys. zł, 
zeroemisyjny – 0 zł, 
- praca eksploatacyjna (wozokilometr) – 3.925,7 tys., średnio na autobus spalinowy 
– 18,8 tys., zeroemisyjny – 12,7 tys. zł 
- koszt 100 wozokilometrów – 0,3 tys. zł, średnio na autobus spalinowy – 0,3, 
zeroemisyjny – 0,1 tys. zł. 
Działania zakupu nowych autobusów zrealizowane w latach 2011 - 2019 pozwoliły 
jednocześnie zlikwidować z ulic miasta około 100 autobusów najstarszych 
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i emitujących najbardziej szkodliwe spaliny, pozbawionych w zdecydowanej 
większości systemów oczyszczania spalin.  
Zrealizowane przez Rzeszów zamierzenia w postaci zarówno systematycznej 
wymiany taboru na niskoemisyjny oraz inwestycje, poprawiające płynność ruchu 
pojazdów, szczególnie w centrum miasta Rzeszowa miały na celu obniżenie 
negatywnego oddziaływania komunikacji miejskiej na środowisko. 
Zapewniły one osiągnięcie założonych przez Gminę pozytywnych efektów 
środowiskowych i społeczno-ekonomicznych. 

             (akta kontroli str. 725 - 728) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
Opracowany w kwietniu 2014 r. na zlecenie ZTM, Plan ZRPTZ na lata 2014 – 2020 
nie był dotychczas poddawany nowelizacji bądź aktualizacji. 
Plan ZRPTZ winien być zaktualizowany, celem spełnienia wymagań zawartych 
w art. 12 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 1a i 2a – 2c ustawy o ptz, w brzmieniu nadanym 
ustawą o elektromobilności, w terminie do dnia 22 lutego 2019 r. (art. 80 ustawy 
o elektromobilności). 
 

 
Gmina podejmowała skuteczne działania na rzecz rozwoju zeroemisyjnej 
komunikacji miejskiej. 
Gmina wypełniła nałożone na nią ustawowe obowiązki w zakresie rozwoju 
zeroemisyjnego zbiorowego transportu publicznego. 
Gmina zapewniła spójność planu transportowego z AKK, która była aktualna, 
wiarygodna i adekwatna do uwarunkowań komunikacyjnych Rzeszowa. 
Inwestycje w tabor komunikacji miejskiej przyniosły zakładane efekty i korzyści. 
NIK stwierdziła, że opracowany w kwietniu 2014 r. na zlecenie ZTM, Plan ZRPTZ na 
lata 2014 – 2020 nie był dotychczas nowelizowany bądź aktualizowany, mimo 
obowiązku, zawartego w ustawie o ptz, w brzmieniu nadanym ustawą 
o elektromobilności. 
 

3. Realizacja zadań w zakresie zapewnienia udziału 
pojazdów zeroemisyjnych w działalności Urzędu oraz 
zero- i niskoemisyjnych w wykonywaniu zadań 
publicznych przez Miasto Rzeszów 

 
3.1. W okresie 2015 – 2018 r. Urząd nie dysponował żadnymi pojazdami 
elektrycznymi. 
W oparciu o zatwierdzony w dniu 11 listopada 2018 r. wynik postępowania komisji 
przetargowej odnośnie zakupu dla Urzędu, w drodze przetargu nieograniczonego, 
2 elektrycznych samochodów osobowych oraz umową z dnia 12 grudnia 2018 r., 
z wyłonionym dostawcą Auto Spektrum Spółka z o. o. w Krakowie, Urząd stał się 
właścicielem 2 fabrycznie nowych samochodów osobowych o napędzie 100% 
elektrycznym, wyposażonych w akumulatory trakcyjne, marki Renault Kangoo Z.E., 
zgodnie ze złożoną ofertą i SIWZ. 
Wartość dostawy określono w łącznej wysokości 352,9 tys. zł brutto. 
Termin dostawy określono w ilości do 240 dni od dnia podpisania umowy. 
Odbiór samochodów nastąpił za protokołami odbioru pojazdów i fakturami z dnia 
26 kwietnia 2019 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Nabycie przez Urząd dwóch samochodów elektrycznych i wprowadzenie ich do 
użytkowania pozwoliło na osiągnięcie już w chwili obecnej ustawowego limitu 
udziału pojazdów elektrycznych we flocie Urzędu, określonego w art. 68 ust. 1 i 2 
ustawy o elektromobilności, który aktualnie w Urzędzie wynosi 33,3%. 
                                                                 (akta kontroli str. 729 – 763 i str. 221 - 245) 
 
3.2. Warunki przetargu nieograniczonego odnośnie ceny zamówienia, parametrów 
technicznych, wymagań środowiskowych, niezbędnej infrastruktury do obsługi 
pojazdów zeroemisyjnych odpowiadały przyjętym w przeprowadzonych analizach. 
Treść ogłoszenia, SIWZ, ilość samochodów, koszt ich nabycia były zgodne 
z przyjętymi założeniami.  
W SIWZ określono termin realizacji zamówienia w taki sposób, aby Gmina mogła 
terminowo realizować swoje zadania, przewidziane w ustawie o elektromobilności.  
Zakupy samochodów zeroemisyjnych były zgodne z kryterium oszczędności 
i wydajności, a jednocześnie parametry techniczne, jakość itp. odpowiadały 
przyjętym założeniom.  
Gmina przed ogłoszeniem zamówienia przeprowadziła szczegółowe analizy 
i w precyzyjny sposób oszacowała wymagania jakościowe i ilościowe odnośnie do 
kupowanych samochodów osobowych.  
Analizy posłużyły oszacowaniu niezbędnych zasobów oraz ich niezbędnej jakości 
i dostępu, w celu optymalizacji wydatków i na ich podstawie Gmina przygotowała 
oferty zakupu samochodów zeroemisyjnych.  
W procesie nabycia samochodów zeroemisyjnych uzyskano niezbędny rodzaj, 
jakość i ilość produktów po minimalnych kosztach.  
Zapłaty w wysokości wynikającej z umowy dokonano w terminie na podstawie 
protokołów przyjęcia i wystawionych faktur z dnia 26 kwietnia 2019 r.  
W umowie zakupu Gmina zapewniła sobie gwarancje i serwis w okresie 
eksploatowania samochodów. 

  (akta kontroli str. 630 - 728) 
 
3.3. Zakupione przez Urząd samochody elektryczne są udostępniane do 
wykonywania wszystkich zadań publicznych, realizowanych przez Gminę, 
z wyłączeniem zbiorowego transportu publicznego. 
Każda jednostka i komórka organizacyjna Urzędu może z nich korzystać przy 
realizacji zadań publicznych, wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym17.  
Zadania są realizowane przez Urząd samodzielnie, bez zawierania umów, bądź są 
realizowane przez zewnętrzne jednostki organizacyjne, posiadające osobowość 
prawną, jak np. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
w Rzeszowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Rzeszowie, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Rzeszowie, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rzeszowie itp. 
Nabycie przez Urząd Miasta Rzeszowa dwóch samochodów elektrycznych 
pozwoliło na osiągnięcie ustawowego limitu udziału pojazdów we flocie Urzędu 
Miasta Rzeszowa i nie miało wpływu na koszty wykonywania zadań publicznych.  
Udział pojazdów elektrycznych we flocie Urzędu Miasta Rzeszowa wynosi aktualnie 
33,3 %. 
Artur Kondrat – dyrektor WOA Urzędu wyjaśnił, „że w odniesieniu do taboru, którym 
realizowana jest komunikacja miejska, wymagania wprowadzone ustawą 
o elektromobilności, czyli obowiązek systematycznego zwiększania udziału 
autobusów zeroemisyjnych w strukturze taboru, wykorzystywanego przez miasto 

                                                      
17 Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591. 
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w komunikacji miejskiej, stwarza konieczność zmiany dotychczasowej praktyki 
nabywania nowych pojazdów, zasilanych olejem napędowym na, w coraz większym 
zakresie, pojazdy zeroemisyjne.  
Zapisy tej ustawy wymagają eksploatacji w ciągu najbliższych 10 lat w miastach 
przekraczających 50 tys. mieszkańców floty, składającej się przynajmniej w 1/3 
z autobusów zeroemisyjnych.  
Miasto Rzeszów, w wyniku realizacji dostaw obecnie zakontraktowanego już taboru, 
osiągnęło warunek 5% udziału autobusów zeroemisyjnych we flocie pojazdów 
eksploatowanych w komunikacji miejskiej już w I połowie 2019 r. 
Zgodnie z art. 68 ust.3 ustawy o elektromobilności w jednostkach samorządu 
terytorialnego wymagana jest liczba 6 pojazdów elektrycznych lub napędzanych 
gazem ziemnym.  
Miasto zakupiło dotychczas 2 samochody elektryczne na potrzeby Urzędu Miasta 
Rzeszowa.  
Do transportu publicznego wymagana jest liczba 21 autobusów elektrycznych lub 
zasilanych gazem ziemnym.  
MPK dysponuje 10 autobusami elektrycznymi i 68 autobusami zasilanymi gazem 
ziemnym. Wymagania ustawy są spełnione, a nawet przekroczone.”  

   (akta kontroli str. 729 – 763 i str. 221 - 245) 
 
3.4. Działania Urzędu w zakresie realizacji obowiązku, wynikającego z art. 68 ust. 
2 i 3 ustawy o elektromobilności, były zgodne z prawem i gospodarne. 
Gmina zapewniła wykonywanie zadań publicznych z wykorzystaniem samochodów 
niskoemisyjnych i zeroemisyjnych zgodnie z zasadą oszczędności i wydajności, 
a jednocześnie w odpowiedniej jakości i czasie.  
Gmina przed ogłoszeniem zamówienia przeprowadziła szczegółowe analizy 
i w precyzyjny sposób oszacowała wymagania jakościowe i ilościowe odnośnie do 
kupowanych samochodów i usług. 
Analizy posłużyły oszacowaniu niezbędnych zasobów i ich jakości oraz dostępu 
celem optymalizacji wydatków i na ich podstawie Gmina przygotowała oferty zakupu 
samochodów i wykonywania usług. 
SIWZ była zgodna z analizą finansową, dotyczącą wymaganej jakości i ilości 
samochodów elektrycznych i niskoemisyjnych, przewozowych usług publicznych 
oraz kosztów nabycia pojazdów. 
W SIWZ określono terminy realizacji zamówienia w taki sposób, aby Gmina mogła 
terminowo realizować swoje zadania i zostały one zrealizowane zgodnie 
z założeniami. 
W procesie nabycia uzyskano niezbędny rodzaj, jakość i ilość samochodów zero- 
oraz niskoemisyjnych, usług montażu punktów ładowania, jak również świadczenia 
usług publicznych po minimalnych kosztach.  
Zapłaty o odpowiedniej wartości dokonano w terminie na podstawie protokołów 
przyjęcia przedmiotu zamówienia. 
Gmina we własnym zakresie przeprowadziła wyliczenia i kalkulacje o ile wzrosną 
koszty usług transportowych z powodu zakupu samochodów zeroemisyjnych 
i niskoemisyjnych. 
                                                                                          (akta kontroli str. 630 - 752)  
 
3.5. W związku z wejściem w życie ustawy o elektromobilności, w dniu 12 kwietnia 
2018 r. Ministerstwo Energii, zwróciło się do wyszczególnionych jednostek 
samorządu terytorialnego o udzielanie informacji, dotyczących procentowego 
udziału pojazdów elektrycznych bądź napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej 
flocie pojazdów, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok 
przekazania informacji, do dnia 31 stycznia każdego roku.  
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Według treści art. 73 ustawy o elektromobilności pierwszą informację należało 
złożyć w terminie 3 miesięcy, licząc go od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 
21 lutego 2018 r. 
W dniu 14 maja 2018 r. Urząd złożył pierwszą informację, z której wynikało, że 
udział procentowy pojazdów elektrycznych w użytkowanej flocie pojazdów MPK 
wynosił 0,51%, natomiast napędzanych gazem ziemnym 37,71%. 
Ustalono, że Urząd nie przekazał Ministrowi Energii informacji o liczbie i udziale 
procentowym pojazdów elektrycznych bądź napędzanych gazem ziemnym 
w użytkowanej flocie pojazdów za 2018 r., tj. nie zrealizował obowiązku, 
wynikającego z zapisu art. 38 ustawy o elektromobilności. 
Artur Kondrat – dyrektor WOA Urzędu wyjaśnił, „że w 2018 r. nie dokonywano 
zakupów pojazdów ekologicznych, zatem ich udział we flocie pojazdów Urzędu nie 
uległ zmianie, stąd też nie przekazywano Ministrowi Energii stosownego 
sprawozdania w tej sprawie.” 

(akta kontroli str. 947 – 950 i str. 221 - 245) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
- Urząd nie przekazał Ministrowi Energii corocznego sprawozdania o liczbie i udziale 
procentowym pojazdów elektrycznych bądź napędzanych gazem ziemnym 
w użytkowanej flocie pojazdów za 2018 r., tj. nie zrealizował obowiązku, 
wynikającego z zapisu art. 38 ustawy o elektromobilności. 
 
Szacowanie niezbędnych nakładów i zasobów na zakup samochodów 

elektrycznych, punktów ich ładowania i zakupu usług publicznych świadczonych 
przez podmioty trzecie zostało sporządzona terminowo i rzetelnie. 
Zakupy budżetowe pojazdów elektrycznych i stacji ładowania były realizowane 
zgodnie z zasadą wydajności i oszczędności. 
Stan zaawansowania prac wskazuje, że z wysokim prawdopodobieństwem limity 
ustawowe elektromobilności, wynikające z art. 68 ust. 2 i 3 ustawy 
o elektromobilności, zostaną osiągnięte w terminie. 
Stwierdzono niewywiązanie się Urzędu z obowiązku przekazywania Ministrowi 
Energii corocznego sprawozdania o liczbie i udziale procentowym pojazdów 
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie 
pojazdów za 2018 r. (art. 38 ustawy o elektromobilności). 
 

IV. Uwagi i wnioski 
 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 Przyspieszenie prac nad opracowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności 1.
Miejskiej i dokumentów towarzyszących, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 
12 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 1a i 2a – 2c ustawy o ptz, w brzmieniu nadanym 
ustawą o elektromobilności. 

 Realizację obowiązku przekazywania Ministrowi Energii corocznych 2.
sprawozdań o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych lub 
pojazdów napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów, 
wymaganego art. 38 ustawy o elektromobilności. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

 
OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 
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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 Rzeszowie. Prawo 
zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do 
wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie 
zastrzeżeń. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i 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. 

 

Rzeszów, 16 września 2019 r. 
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