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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej 

Izbie Kontroli z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zastrzeżeń zgłoszonych do ocen uwag i wniosków zawartych 

w tym wystąpieniu   

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1, zwanej dalej 

„ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu skontrolowała Urząd Miejski Wrocławia, zwa-

ny dalej „Urzędem”, w zakresie realizacji przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) 

w latach 2009-2012 (do dnia zakończenia kontroli tj. 8 października 2012 r.), z uwzględnieniem zdarzeń z okresu 

wcześniejszego.  

 Ustalenia tej kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli w brzmieniu ustalonym uchwałą Komisji 

Odwoławczej Najwyższej Izby Kontroli Delegatury we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2012 r. Pan Prezydent od-

mówił podpisania tego protokołu przedstawiając wyjaśnienie tej odmowy pismem z dnia 3 stycznia 2013 r.  

Mając na względzie art. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli2 (dalej 

ustawa nowelizująca), protokół ten podpisany przez kontrolerów przeprowadzających kontrolę Urzędu Miejskiego 

we Wrocławiu, stosownie do przepisu art. 57 ust. 4, a nadto art. 60 ustawy o NIK (w brzmieniu obowiązującym 

przed wejściem w życie ustawy nowelizującej), stanowi podstawę przekazania Panu Prezydentowi niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie kontrolowaną działalność.  

1.  W latach 2009 – 2012 Urząd rozpatrywał i przygotowywał 61 projektów inwestycyjnych o szacunkowych kosz-

tach realizacji 978,2 mln zł, w tym trzy projekty w formule PPP (których istotą jest wspólna realizacja przed-

sięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym), tj. bu-

                                                           
1Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
2Dz.U. Nr 227, poz. 1482 ze zm. 
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dowę parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ, odcinka obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia od ul. Kra-

kowskiej do ul. Mickiewicza3 oraz basenów w obiektach oświatowych we Wrocławiu. Z wymienionych projek-

tów przygotowywanych w formule PPP, doszło do zawarcia umowy koncesji na roboty budowlane „Parkingu 

podziemnego na 331 miejsc parkingowych pod Placem Nowy Targ na kwotę 38,7 mln zł.  

2.  Trzy wymienione powyżej przedsięwzięcia, których realizację planowano przy współudziale partnera prywat-

nego miały służyć zaspokojeniu zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej i wynikały ze studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia4. Przedsięwzięcia te ujęto w Wieloletnich Pla-

nach Inwestycyjnych na lata 2008-2014 oraz Wieloletnich Prognozach Finansowych Miasta. Dwa z nich po-

zostawały na etapie przygotowania (odcinek obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia oraz budowa basenów przy-

szkolnych), tj. nie wszczęto procedury na wybór partnera prywatnego do wspólnej realizacji tych przedsię-

wzięć inwestycyjnych.   

3.  W postępowaniu wszczętym 21 kwietnia 2009 r. o koncesję na roboty budowlane parkingu podziemnego pod 

Placem Nowy Targ, wyłoniono koncesjonariusza, stosownie do ogłoszenia o koncesji5 oraz Opisu Warunków 

Koncesji6 w oparciu o 2 kryteria, tj.:  

- okresu trwania koncesji w zależności od liczby miejsc postojowych (od 300 do 800),  

- wysokości udziału finansowego koncesjodawcy (także uzależnionego od zaproponowanych przez kon-

cesjonariusza liczby miejsc parkingowych).  

W Opisie Warunków Koncesji7 budowy parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ ustalono maksymalny 

okres koncesji na 40 lat.  

Umowę z wyłonionym koncesjonariuszem na zaprojektowanie i wykonanie parkingu podziemnego pod pl. 

Nowy Targ, dla 331 samochodów osobowych, Pan Prezydent podpisał w dniu 16 lipca 2010 r. Ustalony w niej 

całkowity koszt przedmiotu koncesji określono na 38.731,4 tys. zł. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 

koncesji stanowi wyłączne prawo Koncesjonariusza do eksploatacji parkingu przez 37 lat oraz jednorazowa 

płatność Koncesjodawcy w wysokości 15.000,0 tys. zł. Przedmiotową umowę zawarto na 40 lat (3 lata budo-

wy i 37 lat eksploatacji parkingu).  

Do czasu kontroli realizacja wymienionej wyżej umowy z 16 lipca 2010 r. przebiegała zgodnie z harmono-

gramem. Zakończenie fazy budowy i rozpoczęcie eksploatacji parkingu nastąpić powinno do 16 lipca 2013 r.  

4.  Umowę o kompleksowe przygotowanie do budowy mostu wschodniego i odcinka trasy komunikacyjnej od ul. 

Krakowskiej do ul. Mickiewicza w układzie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu8 podpisały 21 kwietnia 2008 r. z 

                                                           
3 Nazywaną również – budową mostu wschodniego w ciągu obwodnicy śródmiejskiej, albo alei wielkiej wyspy. 
4 Stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/3249/06 Rady Miejskiej Wrocławia z 6 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia 
5 W portalu SIMAP Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, a także na stronie internetowej Urzędu oraz miej-

scu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu. 
6Dokument przesyłany kandydatom na koncesjonariuszy zaproszeniem do złożenia ofert po negocjacjach, na podstawie art. 

15 ust. 1  ustawy o koncesji. 
7 Przesłanym w zaproszeniu do złożenia ofert na wykonanie przedmiotu koncesji 
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jednym z przedsiębiorców specjalizującym się w takiej działalności Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.9, repre-

zentujące na podstawie pełnomocnictwa Pana Prezydenta, Gminę Wrocław. Pierwotny termin zakończenia 

prac objętych tą umową wyznaczony na 21 lutego 2009 r. sześciokrotnie przedłużano, ostatecznie do 31 

marca 2012. W końcowym etapie jej realizacji, po posiedzeniu w dniu 13 października 2011 r. Kolegium Pre-

zydenta Wrocławia, na którym omówiono realizację projektu, w dniu 15 listopada 2011 r. Prezes Wrocław-

skich Inwestycji Sp. z o.o., w imieniu Gminy Wrocław podpisał z wykonawcą przedmiotu umowy porozumie-

nie w sprawie zaniechania jej dalszej realizacji. Gmina Wrocław przy tym zobowiązała się do sfinansowania 

wykonanych do tego czasu prac objętych umową, tj. 7.418,5 tys. zł stanowiących 98,2% umownej kwoty wy-

nagrodzenia wykonawcy, przewidzianego do zapłaty przez Urząd Miejski Wrocławia za pełne wykonanie 

umowy (7.557,1 tys. zł). Odstąpienie na tym etapie od realizacji przedmiotu umowy tłumaczono konieczno-

ścią zmiany zakresu zadania, przede wszystkim rezygnacji z budowy drogi z układem dwóch jezdni po dwa 

pasy ruchu, na układ jednojezdniowy. Jak wyjaśniła Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki w 

Urzędzie Miejskim Wrocławia oddanie do użytku w sierpniu 2011 r. autostradowej obwodnicy Wrocławia 

spowodowało znaczne zmiany w rozkładzie i natężeniu ruchu na ulicach Wrocławia. Tym samym realizacja 

układu dwujezdniowego obwodnicy śródmiejskiej od tego okresu przestała być adekwatna do potrzeb.  

Zauważyć w tym miejscu należy, iż z chwilą podjęcie budowy obwodnicy w układzie jednojezdniowym, we-

dług oceny zlecającej pierwszą wersję dokumentacji Spółki Wrocławskie Inwestycje z o.o., w opracowywaniu 

nowej wersji dokumentacji w ogóle nie będzie przydatna część pierwotnie zleconej dokumentacji za 2.208 

tys. zł. 

Ocenę ustaleń kontroli dotyczących udzielania przez Inwestycje Wrocławskie Spółkę z o.o. w czasie 

trwania umowy z 21 kwietnia 2008 r. o kompleksowe przygotowanie budowy mostu wschodniego i 

odcinka trasy komunikacyjnej od ul. Krakowskiej do ul. Mickiewicza dodatkowych zamówień dla wy-

konawcy będącego stroną tej umowy i innym przedsiębiorcom materiałów mających umożliwić przy-

stąpienie do rozpoczęcia wykonania tej inwestycji, Najwyższa Izba Kontroli przedstawi Panu Prezy-

dentowi po zakończeniu kontroli Urzędu Miejskiego we Wrocławiu oraz wymienionej Spółki Wrocław-

skie Inwestycje z o.o. w zakresie funkcjonowania Gminy Wrocław w wybranych dziedzinach działal-

ności (nr S/12/001).  

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu, mając na uwadze art. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 

2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, na podstawie obowiązującego przed zmianą art. 62 ust. 1 

ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Prezydenta, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag. 

                                                                                                                                                                                     
8 Przedmiotem tej umowy było m.in. opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie innych prac, w tym raportu 

oddziaływania na środowisko i przygotowanie materiałów do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz ze złożeniem wniosku i jej uzyskaniem, przygotowanie mate-
riałów do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji drogi, przygotowanie materiałów do wystąpienia i uzy-
skanie decyzji o pozwoleniu na budowę, itd.     

9 Wrocławskie Inwestycje Spółka z o.o. jest jednoosobową Spółką Gminy Wrocław. 
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Zgodnie z treścią obowiązującego przed zmianą art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty 

otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje kierownikowi jednostki kontrolowanej10 prawo 

zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Najwyższej Izby Kontroli Delegatury we Wrocławiu, umotywowanych zastrze-

żeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z obowiązującym przed zmianą art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, ter-

min nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej 

komisji NIK o sposobie ich rozpatrzenia. 

                                                           
10 W rozumieniu art. 2a pkt 3 ustawy o NIK 


