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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski Wrocławia 

pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, 

zwany dalej „Urzędem” lub „UMW”. 

 

Prezydent Wrocławia: 

1) Jacek Sutryk – od dnia 19 listopada 2018 r. 

2) Rafał Dutkiewicz - od dnia 19 listopada 2002 r. do dnia 18 listopada 2018 r. 

(akta kontroli str. 5-11) 

 

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. 

 

2016 – 2019 (I połowa)1 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 

 

Grzegorz Niemczyk,  główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LWR/172/2019 z dnia 23 września 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

 

 

                                                      
1 Z uwzględnieniem faktów i dowodów wykraczających poza ten okres, istotnych dla celów kontroli. 
2 Dz.U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą Miasto Wrocław podejmowało różnorodne działania 
związane z rozwojem elektromobilności. W miejskich dokumentach strategicznych 
zawarto ogólne zapisy dotyczące wspierania elektromobilności4. Terminowo 
i rzetelnie sporządzono analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, 
przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz 
innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są silniki, których 
cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych 
systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych (AKK)5. 

W ramach tworzenia infrastruktury związanej z elektromobilnością zwiększono ilość 
publicznie dostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych. Stan 
zaawansowania prac w tym zakresie wskazuje na możliwość spełnienia warunku 
polegającego na tym, że w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. minimalna liczba 
publicznie dostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych 
we Wrocławiu będzie spełniała wymogi art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o elektromobilności6. 

Działając na rzecz promowania elektromobilności, Miasto Wrocław zwolniło z opłat 
parkingowych samochody elektryczne oraz umożliwiło poruszanie się takimi 
pojazdami po buspasach oraz niektórych torowiskach tramwajowych. Ponadto, 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego uruchomiono pierwszą w Polsce 
publiczną wypożyczalnię samochodów elektrycznych. 

W związku z organizacją transportu bezemisyjnego, w 2017 r. Miasto Wrocław 
przystąpiło do programu „Bezemisyjny Transport Publiczny”7, celem którego ma być 
przede wszystkim pozyskanie autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji 
miejskiej we Wrocławiu. Dlatego też na 2020 r. zaplanowano wsparcie finansowe 
dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji sp. z o.o. przeznaczone 
na dofinansowanie zakupu 10 autobusów elektrycznych. 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r., w Mieście Wrocławiu osiągnięto poziom 
wskaźnika elektryfikacji gminnej floty samochodowej stosownie do wymagań 
określonych w art. 68 ust. 2 ustawy o elektromobilności, chociaż ustawowy termin 
spełnienia tego obowiązku został ustalony na dzień 1 stycznia 2022 r. Podjęto 
również stosowne działania8 dotyczące zapewnienia wywiązania się z wymogu 
określonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności, jakkolwiek ustawowy termin 
spełnienia tego obowiązku został wskazany na dzień 1 stycznia 2022 r. 

Ponadto, Miasto Wrocław terminowo przekazywało Ministrowi Energii sprawozdania 
o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych w użytkowanej flocie 
pojazdów, przy czym sprawozdanie dotyczyło tylko liczby pojazdów elektrycznych 
będących w posiadaniu Gminy Wrocław, a nie danych o wszystkich tego typu 
pojazdach wykorzystywanych przy wykonywaniu zadań publicznych tej jednostki 
samorządu terytorialnego. Urząd nie posiadał danych dotyczących liczby pojazdów 
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym użytkowanych przez 
podmioty zewnętrzne realizujące zadania publiczne na rzecz Gminy Wrocław. 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. W niniejszej kontroli zastosowano opisowe oceny – ogólną i cząstkowe. 
4 Nie opracowano strategii rozwoju elektromobilności w formie jednolitego dokumentu o charakterze 
programowym. 
5 Stosownie do art. 37 ust. 1 ustawy o elektromobilności. 
6 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1124, 
ze zm.). 
7 Porozumienie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wspólnej realizacji 
programu transportu bezemisyjnego. 
8 Odnośnie podmiotów zewnętrznych realizujących zadania publiczne na rzecz Gminy. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

 

„Plan transportowy Wrocławia” - „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla Wrocławia na lata 2016-2022”, „WPM” – „Wrocławska 
Polityka Mobilności”, „PZMMW” – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla 
Wrocławia”, „MPK” – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. we 
Wrocławiu10, „ZDiUM” – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, „RMW” – 
Rada Miejska Wrocławia, „P&R” – system parkingów "Parkuj i Jedź" 
(ang. „Park&Ride”), „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 silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów 
cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami 
gazów cieplarnianych11, „Plan rozwoju elektromobilności” - Plan Rozwoju 
Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”, przyjęty przez Radę Ministrów 
w dniu 16 marca 2017 r., „NCBR” – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, „JST” – 
jednostka samorządu terytorialnego, „SIWZ” – specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia, „DIT” – Departament Infrastruktury i Transportu UMW. 

[1]   Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 489, ze zm.), zwana dalej: „ustawą o NIK”, 

[2]   Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 
2018 r. poz. 2016, ze zm.), zwana dalej: „ustawą o publicznym transporcie 
zbiorowym”, 

[3]   Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1124, ze zm.), zwana dalej: „ustawą 
o elektromobilności”. 

 

1. Realizacja zadań w zakresie tworzenia infrastruktury 
oraz innych warunków rozwoju elektromobilności 
 
W okresie objętym kontrolą Miasto Wrocław nie posiadało strategii rozwoju 
elektromobilności w formie jednolitego dokumentu programowego. Zagadnienia 
dotyczące elektromobilności zostały jednak ogólnie uwzględnione w następujących 
gminnych dokumentach strategicznych: (1) „Strategia Wrocław 2030”12; (2) „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia”13: 
(3) „Wrocławska polityka mobilności”14; (4) „Plan zrównoważonego rozwoju 

                                                      
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. 
10 Spółka komunalna Gminy Wrocław. 
11 Sporządzona zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o elektromobilności. 
12 Przyjęta uchwałą nr LI/1193/18 RMW z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie strategii rozwoju Wrocławia pod 
nazwą „Strategia Wrocław 2030” (Biuletyn Urzędowy RMW z 2018 r. poz. 23). 
13 Przyjęte uchwałą nr L/1177/18 RMW z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (Biuletyn Urzędowy RMW z 2018 r. poz. 5). 
14 Przyjęta uchwałą nr XLVIII/1169/13 RMW z dnia 19 września 2013 r. w sprawie Wrocławskiej polityki 
mobilności (Biuletyn Urzędowy RMW z 2013 r. poz. 354). 

Słownik pojęć 
i skrótów 

Akty prawne 
dotyczące 

kontrolowanej 
działalności  

 
OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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publicznego transportu zbiorowego dla Wrocławia na lata 2016-2022”15; (5) „Plan 
zrównoważonej mobilności miejskiej dla Wrocławia”16. 

(akta kontroli str. 147-157) 

Odnośnie stanu zaawansowania prac nad realizacją wskazanych powyżej strategii 
i planów, Zastępca Dyrektora DIT17 wskazał, że ze względu na czas wdrożenia 
strategicznych dokumentów w Mieście Wrocław18 nie ma w nich elementów, które 
literalnie odnoszą się do elektromobilności, tym samym nie ma w nich zapisanych 
konkretnych działań zaplanowanych do zrealizowania. Jednakże wszystkie 
przywołane dokumenty strategiczne Miasta zachowują pełną spójność, co do 
kierunków działań. Są one ideowo ściśle ze sobą powiązane, ale z uwagi na 
charakter i harmonogram ich powstawania, nie mają literalnie przypisanych 
konkretnych zadań oraz celów w zakresie elekromobilności. Przedmiotowe 
dokumenty miejskie19 należy rozumieć jako uszczegółowienie „Strategii Wrocław 
2030”, która ma charakter nadrzędny. Niezależnie od powyższego Miasto podejmuje 
szerokie działania w zakresie elektromobilności, m.in. takie jak: 

1) Obszar: wdrażanie zeroemisyjnego transportu publicznego: 

- podpisano porozumienie z NCBR w sprawie wspólnej realizacji programu 
„Bezemisyjny transport publiczny”; 

- przeprowadzono20 dialog techniczny na zakup i eksploatację autobusów 
zeroemisyjnych; 

- sporządzono analizę AKK; 

- złożono21 wniosek o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych wraz 
z infrastrukturą; 

- przewidziano w Wieloletniej Prognozie Finansowej środki finansowe na zakup 
autobusów zeroemisyjnych w zakresie realizacji projektów o których mowa powyżej; 

- zakończono konsultacje społeczne projektu „Założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław na lata 
2020-2035” (rozdział pt. „Kierunki rozwoju transportu ze szczególnym 
uwzględnieniem transportu miejskiego – elektromobilność”); 

2) Obszar – flota pojazdów elektrycznych w Gminie Wrocław: 

- nabyto 11 pojazdów elektrycznych22; 

- przedstawiono Ministrowi Energii informację23 w zakresie posiadania samochodów 
elektrycznych; 

3) Obszar – promowanie i wspieranie rozwoju pojazdów elektrycznych w transporcie 
indywidualnym: 

- wdrożono preferencyjne stawki za parkowanie w strefie płatnego parkowania24; 

                                                      
15 Przyjęty uchwałą nr XXXIV/713/16 RMW z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie „Planu zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Wrocławia na lata 2016-2022” (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2017 r. poz. 
200). 
16 Przyjęty uchwała nr VIII/194/19 RMW z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej dla Wrocławia” (Biuletyn Urzędowy RMW z 2019 r. poz. 162). 
17 Pełniący od dnia 17 czerwca 2019 r. funkcję Przewodniczącego Zespołu ds. wspierania rozwoju 
elektromobilności we Wrocławiu. 
18 Tj. praktycznie przed wejściem w życie ustawy o elektromobilności. 
19 „Wrocławska polityka mobilności”, „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 
Wrocławia na lata 2016-2022”, „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Wrocławia”. 
20 Spółka komunalna MPK sp. z o.o. 
21 Spółka komunalna MPK sp. z o.o. 
22 Zakup trzech samochodów elektrycznych Nissan e-NV200 w 2016 r. oraz najem ośmiu samochodów 
elektrycznych Nissan Leaf w 2018 r. 
23 Art. 38 ustawy o elektromobilności. 
24 Uchwała nr XLIX/1437/10 RMW z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, 
ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie 
płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników 
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- wdrożono uprawnienie do poruszania się pojazdów elektrycznych po buspasach; 

- uruchomiono miejską wypożyczalnię samochodów elektrycznych „Vozilla”25; 

- monitorowanie wskaźników zgodnie z „Wrocławską polityką mobilności”; 

- przygotowano propozycję lokalizacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych; 

- nawiązano współpracę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. w zakresie budowy 
stacji CNG; 

- rozpoczęto prace nad wdrożeniem stref czystego transportu; 

- rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentu pt. „Wrocławska Strategia 
Elektromobiności”; 

- utworzono zespół ds. wspierania elektromobilności26. 

(akta kontroli str. 158-170) 

Zdaniem Zastępcy Dyrektora DIT wskazane powyżej działania podejmowane przez 
Miasto Wrocław realizują cele polegające na wspieraniu elektromobilności, tj.: 

1) wymianę taboru komunikacyjnego na zeroemisyjny (cel w trakcie realizacji); 

2) wypełnienie obowiązku ustawowego posiadania do 1 stycznia 2022 r. przez JST 
10% pojazdów elektrycznych w użytkowanej flocie pojazdów (cel osiągnięty); 

3) promowanie alternatywnego ekologicznego środka transportu (cel osiągnięty); 

4) przyrost liczby zarejestrowanych pojazdów o napędzie elektrycznym (cel 
w trakcie realizacji); 

5) zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych (cel w trakcie 
realizacji); 

6) uwolnienie przestrzeni miejskiej od pojazdów indywidualnych, głównie w centrum 
(cel w trakcie realizacji). 

(akta kontroli str. 158-170) 

W badanym okresie w Mieście Wrocławiu liczba zarejestrowanych samochodów 
elektrycznych (z wyłączeniem autobusów miejskich) wynosiła27: w 2016 r.  – 60, 
w 2017 r. – 218, w 2018 r. – 318 oraz w 2019 r. (I pół.) – 400. Natomiast liczba 
publicznie dostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych wynosiła28:  
w 2018 r. – 6029 oraz w 2019 r. (I pół.) – 7530. 

(akta kontroli str. 829) 

W myśl art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy o elektromobilności minimalna liczba punktów 
ładowania zainstalowanych do dnia 31 grudnia 2020 r. w ogólnodostępnych stacjach 
ładowania, zlokalizowanych w gminach wynosi 210 - w gminach o liczbie 
mieszkańców wyższej niż 300 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 
200 000 pojazdów samochodowych i na 1 000 mieszkańców przypada co najmniej 
500 pojazdów samochodowych. Miasto Wrocław przygotowało w maju 2018 r. 
wstępną propozycję lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie 
Wrocławia. Wyznaczono łącznie 321 nowych lokalizacji31. Punkty typowane były pod 
kątem planów inwestycyjnych Wrocławia, możliwości doprowadzenia zasilania 
energetycznego oraz optymalnych warunków dla przyszłego użytkownika (m.in. 
sąsiedztwo budynków użyteczności publicznej, galerii handlowych, biurowców). 

                                                                                                                                       
drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej, ze zmianami (Dz.Urz.Woj.Doln. 
z 2019 r. poz. 781, ze zm.). 
25 Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym nr 3/308/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. 
26 Zarządzenie nr 1154/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. 
wspierania rozwoju elektromobilności we Wrocławiu. 
27 Według stanu na dzień 31 grudnia danego roku oraz na dzień 30 czerwca 2019 r. 
28 Brak danych za lata 2016 r. i 2017 r. 
29 W tym o dużej mocy ładowania (o mocy większej niż 22 kW) - 3 i normalnej mocy ładowania (o mocy 
mniejszej lub równej 22 kW) – 57. 
30 W tym o dużej mocy ładowania - 8 i normalnej mocy ładowania – 67. 
31 W tym 150 miejsc na gruntach gminnych. 



 

7 

Lokalizacje były proponowane zarówno na gruntach publicznych, jak i prywatnych. 
Miejsca te były konsultowane z największym lokalnym operatorem 
elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego. W wyniku konsultacji część 
lokalizacji została odrzucona ze względu na brak możliwości zasilania 
energetycznego przyszłej infrastruktury. Analiza oraz wskazanie optymalnych 
lokalizacji do instalacji stacji ładowania samochodów elektrycznych zostały 
wskazane jako jeden z celów do realizacji w „Planie zrównoważonej mobilności 
miejskiej dla Wrocławia”32. 

(akta kontroli str. 171-220) 

Jak wskazał Zastępca Dyrektora DIT, przygotowana w maju 2018 r. propozycja 
lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Wrocławia będzie 
podstawą do opracowania planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania we 
Wrocławiu w przypadku gdy z raportu, o którym mowa w art. 61 ustawy 
o elektromobilności będzie wynikało, że nie zostanie osiągnięta minimalna liczba 
punktów ładowania wskazana w art. 60 ust. 1 tejże ustawy. 

(akta kontroli str. 171-220) 

Miasto Wrocław podjęło w grudniu 2016 r. współpracę z Ministrem Energii 
dotyczącą programu elektromobilności, tj. współdziałania na rzecz tworzenia 
w Polsce warunków do rozwoju branży elektromobilności. Ministerstwo Energii nie 
zwracało się bezpośrednio do wrocławskiego samorządu o współudział w realizacji 
planowanych działań. Miasto Wrocław zadeklarowało33 swoją wolę współpracy na 
podstawie ogłoszenia „Program elektromobilności – zaproszenie miast i gmin do 
współpracy” opublikowanego w dniu 12 grudnia 2016 r. na stronie internetowej 
Ministerstwa Energii. W wyniku podjętej deklaracji, w dniu 20 lutego 2017 r. Miasto 
Wrocław podpisało list intencyjny34 w sprawie współpracy w zakresie rozwoju 
elektromobilności. List intencyjny wyrażał wolę przyjęcia następujących obszarów 
dla rozwijania wzajemnej współpracy: 

1) definiowanie potrzeb związanych z systemami wsparcia finansowego dla rozwoju 
autobusowego zbiorowego transportu bezemisyjnego i pojazdów elektrycznych na 
potrzeby administracji lokalnej oraz związanej z nim infrastruktury ładowania; 

2) konsultowanie założeń oraz zakresu programów wspierających rozwój 
elektromobilności w miastach; 

3) opracowanie nowych modeli biznesowych związanych z infrastrukturą ładowania 
optymalizujących koszty dla operatorów zbiorowego transportu miejskiego; 

4) określenie wspólnych dla samorządów problemów związanych z infrastrukturą 
ładowania autobusów i samochodów elektrycznych; 

5) udział w pracach badawczo-rozwojowych, związanych z opracowaniem nowych 
rozwiązań dotyczących autobusów bezemisyjnych, samochodów elektrycznych oraz 
związanej z nimi infrastruktury ładowania; 

6) rozwój bezemisyjnego transportu we wszystkich innych obszarach 
funkcjonowania służb miejskich; 

7) przygotowanie księgi dobrych praktyk w zakresie wprowadzania w miastach 
elektrycznego transportu miejskiego i samochodowego, obejmującej proponowane 
do zastosowania zachęty popularyzacji samochodów elektrycznych przez 
samorządy, takie jak zwolnienie z opłat parkingowych czy udostępnienie miejsc 
parkingowych niedostępnych dla pojazdów spalinowych. 

(akta kontroli str. 171-220, 376-379) 

                                                      
32 Obszar „Miasto przyjazne środowisku”, działanie: stacje ładowania samochodów elektrycznych. 
33 W dniu 10 stycznia 2017 r.  
34 Stronami listu intencyjnego podpisanego przez Gminę Wrocław byli: Minister Rozwoju i Finansów, Minister 
Energii, Polski Fundusz Rozwoju SA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju. 
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Do dnia rozpoczęcia niniejszej kontroli NIK, Miasto Wrocław nie przedstawiło 
Ministrowi Energii żadnych propozycji dotyczących zastosowania miękkich 
instrumentów wsparcia elektromobilności35 w związku z realizacją Planu rozwoju 
elektromobilności. Z wyjaśnień Dyrektora DIT wynikało, że Minister Energii nie 
zwracał się do Miasta Wrocław w tej kwestii. 

(akta kontroli str. 243-291) 

Miasto Wrocław nie przedstawiło Ministrowi Energii również żadnych propozycji 
dotyczących dopłat do autobusów elektrycznych36 w związku z realizacją Planu 
rozwoju elektromobilności. W wyniku podpisanego w dniu 20 lutego 2017 r. 
wspomnianego już powyżej listu intencyjnego (m.in. z Ministrem Energii) Miasto 
Wrocław uczestniczyło w spotkaniach z NCBR i przekazała swoje uwagi dotyczące 
dopłat do autobusów elektrycznych. Przekazane uwagi dotyczyły konieczności 
zapewnienia znacznego dofinansowania zakupu pojazdów, np. z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nawet do 80% wartości 
pojazdów. 

(akta kontroli str. 243-291) 

W ramach przedmiotowego współdziałania z Ministrem Energii, Miasto Wrocław 
wraz MPK podpisało w dniu 27 lipca 2017 r. porozumienie z NCBR w sprawie 
realizacji programu „Bezemisyjny Transport Publiczny”37. 

(akta kontroli str. 171-220, 380-384) 

Miasto Wrocław nie poniosło dotychczas38 żadnych kosztów z tytułu powyższych 
działań. DIT (Wydział Inżynierii Miejskiej) Urzędu zgłosił do projektu budżetu Miasta 
na 2020 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta projekt planu finansowo-
rzeczowego na 2020 r. zawierający m.in. wydatki rzeczowe dotyczące obszaru 
elektromobilności w wysokości 130 tys. zł39. 

(akta kontroli str. 171-220) 

Miasto Wrocław podjęło działania dotyczące stref czystego transportu polegające na 
zleceniu opracowania eksperckiego pt. „Analiza zasadności wprowadzenia strefy 
czystego transportu we Wrocławiu jako jednego z narzędzi realizacji celów 
Wrocławskiej Polityki Mobilności”. Termin przygotowania analizy określono na dzień 
30 listopada 2019 r.40 

 (akta kontroli str. 171-220) 

W analizowanym okresie Miasto Wrocław podejmowała działania promujące 
używanie samochodów elektrycznych na terenie Wrocławia, i tak: 

1) W 2014 r. wprowadzono41 preferencyjne stawki za parkowanie pojazdów 
ekologicznych (elektrycznych, hybrydowych) w strefie płatnego parkowania, a 
następnie w 2018 r. wprowadzono opłatę zerową dla pojazdów elektrycznych 
w całej strefie płatnego parkowania, jak również uwzględniono preferencyjne stawki 
za parkowanie dla pojazdów z paliwem alternatywnym, ujętych w ustawie 
o elektromobilności (hybrydowych, z napędem wodorowym i gazem ziemnym). 

                                                      
35 Załącznik nr 2 do Planu Rozwoju Elektromobilności, Cel: Stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności 
Polaków, Działanie nr 3: Zastosowanie miękkich instrumentów wsparcia. 
36 Załącznik nr 2 do Planu Rozwoju Elektromobilności, Cel: Stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności 
Polaków, Działanie nr 4: Dopłaty do autobusów elektrycznych. 
37 Informacje dot. realizacji przedmiotowego porozumienia zostały przedstawione w pkt 2 niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego. 
38 Do czasu rozpoczęcia przedmiotowej kontroli NIK. 
39 W tym wydatki na opracowanie planu elektromobilności w wysokości 100 tys. zł oraz środki finansowe 
przeznaczone na ekspertyzy i opinie dotyczące m.in. elektromobilności w wysokości 30 tys. zł. 
40 W trakcie przedmiotowej kontroli NIK dokument był w fazie odbioru (weryfikacja). 
41 Zgodnie z uchwałą nr XLIX/1437/10 RMW z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w 
strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych 
użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. 
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2) Dla samochodów elektrycznych od listopada 2017 r. (tj. zanim weszła w życie 
ustawa o elektromobilności) wdrożono rozwiązanie w postaci możliwości wjazdu na 
buspasy i niektóre wydzielone torowiska tramwajowe42. 

3) W listopadzie 2017 r. na terenie Wrocławia uruchomiono usługi miejskiej 
wypożyczalni samochodów elektrycznych funkcjonującej, na podstawie umowy 
Gminy Wrocław o partnerstwie publiczno-prywatnym43, pod nazwą handlową 
„Vozilla”44. 

(akta kontroli str. 171-220, 221-242) 

W działalności Urzędu w przedstawionym powyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

W dokumentach strategicznych Miasta Wrocławia zawarto ogólne zapisy dotyczące 
wspierania elektromobilności45. W ramach tworzenia infrastruktury związanej 
z elektromobilnością zwiększono ilość publicznie dostępnych punktów ładowania 
samochodów elektrycznych. Stan zaawansowania prac w tym zakresie wskazuje na 
możliwość spełnienia warunku polegającego na tym, że w terminie do dnia 
31 grudnia 2020 r. minimalna liczba publicznie dostępnych punktów ładowania 
samochodów elektrycznych we Wrocławiu będzie spełniała wymogi 
art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy o elektromobilności46. W ramach promocji 
elektromobilności, Miasto Wrocław zwolniło z opłat parkingowych samochody 
elektryczne oraz umożliwiło poruszanie się takimi pojazdami po buspasach oraz 
niektórych torowiskach tramwajowych. Ponadto, w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego uruchomiono pierwszą w Polsce publiczną wypożyczalnię samochodów 
elektrycznych. 

 

2. Realizacja zadań dotyczących rozwoju floty autobusów 
zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej 
 
W okresie objętym kontrolą Miasto Wrocław wykonywało zadania organizatora 
publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Wrocławia47 (komunikacja 
autobusowa i tramwajowa) oraz w ograniczonym zakresie48 (komunikacja 
autobusowa) na terenie siedmiu sąsiednich gmin: Czernica, Długołęka, Kobierzyce, 
Kąty Wrocławskie, Miękinia, Siechnice, Wisznia Mała, w związku z zawartymi 
w latach 2004-2009 porozumieniami Gminy Wrocław z poszczególnymi gminami49. 
Miasto Wrocław wykonywało zadania w zakresie komunikacji miejskiej na terenie 
Wrocławia za pośrednictwem MPK. Miasto Wrocław dokonało wyboru operatora 
komunikacyjnego MPK50 w trybie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o publicznym 

                                                      
42 [1] Projekt techniczny korekty docelowej organizacji ruchu na ulicach Reymonta/Pomorska, Podwale, 
Trzebnicka, Piłsudskiego, Traugutta, Robotnicza w związku z wykorzystaniem buspasów przez samochody 
elektryczne (zatwierdzono w dniu 28 września 2017 r.); [2] Projekt techniczny korekty docelowej organizacji 
ruchu na Mostach Młyńskich, ul. Szewskiej, pl. Teatralnym – tabliczki pod znakiem B-1 – samochód elektryczny 
(zatwierdzono w dniu 26 października 2017 r.). 
43 Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym nr 3/308/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. 
44 Miasto Wrocław (ZDiUM) poniosła w 2018 r. wydatki z tytułu wdrożenia oznakowania stacji postojowych wraz 
z miejscami postojowymi w wysokości 89 tys. zł. W 2019 r. zaplanowano na ten cel kwotę 60 tys. zł (odnowienie 
oznakowania). 
45 Nie opracowano strategii rozwoju elektromobilności w formie jednolitego dokumentu o charakterze 
programowym. 
46 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1124, 
ze zm.). 
47 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 
48 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 
49 W latach 2010-2019 (I półrocze) nie zawierano nowych porozumień. 
50 Umowa nr 84/NZ/10 z dnia 26 marca 2010 r. o wieloletnie wykonywanie zadań powierzonych Spółce przez 
Miasto Wrocław na podstawie aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i aktów 
wykonawczych, zawarta na czas określony: [1] w zakresie usług tramwajowych na okres 15 lat, [2] w zakresie 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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transporcie zbiorowym, natomiast pozostałych operatorów świadczących usługi 
w komunikacji międzygminnej w oparciu o zawarte porozumienia w trybie  
art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, tj. na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych51. 

(akta kontroli str. 541) 

Głównym dokumentem prawa miejscowego będącym podstawą działań Miasta 
Wrocław w zakresie kształtowania i zarządzania publicznym transportem zbiorowym 
na poziomie gminnym i powiatowym był „Planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla Wrocławia na lata 2016-2022”, przyjęty 
uchwałą nr XXXIV/713/16 RMW z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie „Planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Wrocławia na lata 
2016-2022”.  

W pracach nad planem transportowym Wrocławia uwzględniono najważniejsze 
studia i dokumenty formalne, przygotowane dla potrzeb planowania strategicznego 
i specjalistycznego Wrocławia. W planie transportowym wskazano, że 
uwzględnienie tych dokumentów jest konsekwencją traktowania transportu za 
kluczowy system usług publicznych, a zasada zrównoważonego transportu jest 
traktowana jako naczelna. Są to następujące dokumenty (w kolejności ich 
uchwalania lub przyjmowania w innym trybie): (1) Strategia Rozwoju Wrocławia 
„Wrocław w perspektywie 2000 plus” (1998 r.)52; (2) Polityka transportowa 
Wrocławia (1999 r.)53; (3) Strategia rozwoju Wrocławia 2020 plus (2006 r.)54; 
(4) Plan generalny rozwoju transportu szynowego we Wrocławiu (2007 r.)55; 
(5) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
(2010 r.)56; (6) Wrocławska polityka mobilności (2013 r.)57; (7) Program gospodarki 
emisyjnej (2015 r.)58. 

Według stanu na dzień rozpoczęcia niniejszej kontroli NIK59, w Mieście Wrocław 
sprawy dotyczące funkcjonowania i rozwoju komunikacji miejskiej, poza planem 
transportowym Wrocławia, były uregulowane również w następujących 
dokumentach: (1) Strategia Wrocław 2030 (2018)60; (2) Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2018)61; (3) Plan Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej Wrocławia (2019)62; (4) Wrocławski Program Tramwajowy 
(2016)63. 

(akta kontroli str. 542-543) 

                                                                                                                                       
usług autobusowych na okres 10 lat. Umowa od dnia zawarcia została zmieniona 9 razy, ostatnio aneksem nr 9 
z dnia 19 grudnia 2017 r. 
51 Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. 
52 Uchwała nr LII/765/98 RMW z dnia 4 czerwca 1998 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Wrocławia 
"Strategia - Wrocław 2000 Plus". 
53 Uchwała nr XII/396/99 RMW z dnia 23 września 1999 roku  w sprawie polityki transportowej Wrocławia. 
54 Uchwała nr LIV/3250/06 RMW z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Wrocławia 
"Strategia - Wrocław  w perspektywie 2020 plus". 
55 Studium o cechach programu operacyjnego, przyjęte przez Prezydenta Wrocławia w marcu 2007 r. 
56 Uchwała nr LIV/3249/06 RMW z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. 
57 Uchwała nr XLVIII/1169/13 RMW z dnia 19 września 2013 r. w sprawie Wrocławskiej polityki mobilności. 
58 Uchwała nr XVIII/345/15 RMW z dnia 26 listopada 2015 r.  w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
Wrocławia”. Dokument o charakterze strategicznym, który wyznacza działania umożliwiające rozwój gospodarki 
obszaru Gminy Wrocław, należącej do Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, a także jej docelowe 
przekształcenie w gospodarkę niskoemisyjną. 
59 Tj. 26 września 2019 r. 
60 Uchwała nr LI/1193/18 RMW z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie strategii rozwoju Wrocławia pod nazwą 
„Strategia Wrocław 2030". 
61 Uchwała nr L/1177/18 RMW z dnia 11 stycznia 2018 r.  w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. 
62 Uchwała nr VIII/194/19 RMW  z dnia 11 kwietnia 2019 r.  w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej dla Wrocławia”. 
63 Dokument o charakterze studialnym przyjęty przez Prezydenta Wrocławia we wrześniu 2016 r. stanowiący 
uzupełnienie planu transportowego Wrocławia. 
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Sieć gminnych przewozów pasażerskich w Mieście Wrocław, według stanu na dzień 
31 grudnia 2018 r., ukształtowała się następująco: 

1) linie komunikacyjne stałe dzienne: 

- autobusowe – 7864, o łącznej długości 1 071,0 km; 

- tramwajowe – 2265, o łącznej długości 262,1 km. 

2) linie komunikacyjne stałe nocne: 

- autobusowe – 1566, o łącznej długości 335,1 km; 

- brak linii tramwajowych nocnych, 

3) linie okresowe i specjalne67: 

- autobusowe – 1668; 

- tramwajowe – 1669. 

(akta kontroli str. 830) 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. przewozy autobusowe w ramach 
transportu publicznego na terenie Wrocławia wykonywało ośmiu70 operatorów 
(w tym MPK), którzy obsługiwali razem 9371 linie o łącznej długości72 1 402,3 km. 
Przewozy autobusowe były wykonywane za pomocą 446 autobusów73 
(nieelektrycznych). 

(akta kontroli str. 831-832) 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. średni wiek taboru wykorzystywanego do 
wykonywania przewozów autobusowych w ramach transportu publicznego na 
terenie Wrocławia74 wynosił siedem lat75. Natomiast podział taboru autobusowego 
ze względu na grupy wiekowe ukształtował się następująco: [1] od 0 do 5 lat – 
49,7%76; [2] od 6 do 10 lat – 10,6%77; [3] od 11 do 15 lat – 27,5%78; 
[4] od 16 do 20 lat – 12,1%79. 

Autobusy komunikacji miejskiej użytkowane we Wrocławiu, według stanu na dzień 
31 grudnia 2018 r., charakteryzowały się klasą emisji spalin80: [1] EURO 6 – 
49,7%81; [2] EURO 5 – 25,2%82; [3] EURO 4 – 0,2%83; [4] EURO 3 – 24,7%84; 
[5] EURO 2 – 0,2%85. 

(akta kontroli str. 833-834) 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie przeprowadzano postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy autobusów (w tym elektrycznych). 

                                                      
64 W 2015 r. - 76 linii o łącznej długości 1 026,1 km. 
65 W 2015 r. – 22 linie o łącznej długości 259,2 km. 
66 W 2015 r. – 13 linii o łącznej długości 289,6 km. 
67 Liczba linii komunikacyjnych w danym roku. Liczbę określono na podstawie ich numeracji niezależnie od ilości 
przypadków ich uruchomienia w danym roku. Ze względu na fakt, że te same numeracje linii okresowych i 
specjalnych były wykorzystywane dla różnych relacji w zależności od istniejących potrzeb, nie jest możliwe 
ustalenie długości linii, gdyż łączna ich długość nie stanowiłaby wiarygodnej informacji. 
68 W 2015 r. – 15. 
69 W 2015 r. – 13. 
70 W 2015 r. – czterech operatorów. 
71 W 2015 r. – 89 linii. 
72 W 2015 r. – 1 322,7 km. 
73 W 2015 r. – 435 autobusów (nieelektrycznych). 
74 Średnia arytmetyczna dotycząca wszystkich operatorów. 
75 W 2015 r. – 6,7 lat. 
76 W 2015 r. – 36,5%. 
77 W 2015 r. – 29,8%. 
78 W 2015 r. – 29,4%. 
79 W 2015 r. – 4,3%. 
80 Europejski standard emisji spalin. 
81 W 2015 r. – 30,1%. 
82 W 2015 r. – 32,9%. 
83 W 2015 r. – 1,0%. 
84 W 2015 r. – 31,5%. 
85 W 2015 r. – 4,5%. 
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W okresie tym MPK przeprowadziła dwa postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego86 dotyczące autobusów niskopodłogowych (norma emisji spalin EURO 
6) na potrzeby świadczonych usług transportowych: 

1) „Dzierżawa 60 szt. fabrycznie nowych, miejskich autobusów 
niskopodłogowych”87·; 

2) „Dostawa 50 szt. fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów komunikacji 
miejskiej wraz z niezbędnym wyposażeniem dla MPK sp. z o.o. we Wrocławiu”·. 

 (akta kontroli str. 292-294) 

W myśl art. 37 ust. 1 ustawy o elektromobilności, w Mieście Wrocław sporządzono 
analizę 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 (AKK), stosownie do art. 72 tejże 
ustawy w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.88 Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy, AKK 
m.in. zawierała: [1] analizę finansowo-ekonomiczną; [2] oszacowanie efektów 
środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji dla środowiska 
naturalnego i zdrowia ludzi; [3] analizę społeczno-ekonomiczną uwzględniającą 
wycenę kosztów związanych z emisją szkodliwych substancji. 

(akta kontroli str. 546-571, 598-609) 

Miasto Wrocław zapewniło możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu AKK, 
przeprowadzając konsultacje społeczne. W ich ramach zapewniono 
zainteresowanym89 zapoznanie się z dokumentacją sprawy i zgłoszenie uwag. 
Sposób ich rozpatrzenia ujęto w AKK.  

 (akta kontroli str. 546-571) 

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o elektromobilności, AKK w dniu 27 grudnia 2018 r.90 
została przedstawiona Ministrowi Energii, Ministrowi Środowiska i Ministrowi 
Przedsiębiorczości i Technologii. 

(akta kontroli str. 546-571) 

AKK została opracowana na podstawie analiz własnych autorów opracowania91 
wykonanych na potrzeby przedmiotowego dokumentu oraz różnych innych danych, 
informacji, analiz i innych materiałów, w tym m.in. dotyczących różnych aspektów 
funkcjonowania MPK (np. liczba i wiek autobusów, zużycie paliwa, spełnianie norm 
emisji spalin, liczba przewożonych pasażerów etc.).  

 (akta kontroli str. 544-545, 546-571, 572-609) 

Analiza zawartości dokumentu AKK oraz dodatkowych informacji przedłożonych 
przez UMW wykazała, że: 

1) W zakresie analizy poszczególnych wariantów wymiany taboru: 

- uwzględniono trzy warianty wymiany taboru92; 

- dla poszczególnych przyjętych do analizy wariantów opracowano adekwatne dla 
nich harmonogramy wymiany taboru; 

                                                      
86 Postępowania te nie były przedmiotem niniejszej kontroli NIK. 
87 Wartość udzielonego zamówienia publicznego 168 268,8 tys. zł (brutto). 
88 Analizę sporządziła Katedra Inżynierii Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej 
(odebrano w dniu 17 grudnia 2018 r.). 
89 Zainteresowanie dokumentem wyraziły łącznie trzy osoby. 
90 Data wysyłki pocztowej. 
91 Katedra Inżynierii Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 
92 Analiza została przygotowana dla 3 wariantów inwestycyjnych: # W0 – wymiana autobusów na pojazdy o 
napędzie konwencjonalnym z normą emisji spalin EURO 6; # W1 – wymiana autobusów na pojazdy o napędzie 
elektrycznym i infrastrukturze opartej o ładowarki plug-in; # W2 – wymiana autobusów na pojazdy o napędzie 
elektrycznym i infrastrukturze opartej o system mieszany (ładowarki stacjonarne typu plug-in i pantografy). 
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- uwzględniono wszystkie warianty strategii ładowania pojazdów (pod względem 
dostępności i kosztów); 

- uwzględniono dostępne na rynku rodzaje baterii oraz ekonomiczne uwarunkowania 
ich wykorzystania; 

- w analizie porównawczej poszczególnych rodzajów autobusów, uwzględniono 
wszystkie i te same czynniki (koszty zakupu, koszty eksploatacji, koszty paliwa, 
koszty infrastruktury – nakładu inwestycyjne i koszty utrzymania, emisja 
zanieczyszczeń od etapu produkcji po ich eksploatację); 

2) W zakresie analizy finansowo-ekonomicznej: 

- z uwagi na wysokie koszty inwestycji przyjęto założenie dotyczące dofinansowania 
inwestycji ze źródeł zewnętrznych; 

- zastosowano adekwatne wartości stopy dyskontowej93 oraz wiarygodne prognozy 
gospodarcze; 

- przyjęto właściwy okres ekonomicznej użyteczności autobusów elektrycznych94; 

- wykorzystano informacje dotyczące kosztów eksploatacyjnych MPK w latach 2015-
2017; uwzględniono koszty specyficzne dla autobusów elektrycznych (ładowarki 
stacjonarne, pantografy, baterie akumulatorowe). 

3) W zakresie analizy społeczno-ekonomicznej: 

- wykorzystano informacje Centrum Unijnych Projektów Transportowych; 

- uwzględniono kompletny, adekwatny dla autobusów zeroemisyjnych, katalog 
kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych; 

- wiarygodnie oszacowano koszty społeczne emisji gazów cieplarnianych (CO2); 

- wiarygodnie oszacowano koszty społeczne emisji gazów innych niż cieplarniane; 

- wiarygodnie oszacowano koszty społeczne emisji hałasu. 

 (akta kontroli str. 544-545, 546-571, 572-609) 

W AKK w ramach analizy finansowo-ekonomicznej rozpatrzono możliwości 
elektryfikacji wybranych linii komunikacji miejskiej Wrocławia. Szczegółowej analizie 
poddano dwa warianty: wariant bazowy W0, w którym wymiana taboru została 
oparta o zakup autobusów z napędem konwencjonalnym z normą emisji spalin 
EURO 6 oraz wariant inwestycyjny W2, gdzie wymiana taboru bazowała na zakupie 
autobusów elektrycznych i infrastrukturze opartej o system mieszany (ładowarki 
stacjonarne typu „plug-in” i pantografy). W oparciu o planowany okres 
eksploatacyjny (do 2043 r.) wyznaczono podstawowe koszty inwestycyjne oraz 
operacyjne. Analiza wykazała, że wybór wariantu inwestycyjnego W2 wiąże się 
z wyższymi kosztami ogólnymi, jakie będą ponoszone w badanym okresie 
eksploatacji. Na koszty te składają się zarówno wyższe koszty zakupu autobusów 
elektrycznych (średnio o 50-100% wyższe w stosunku do autobusów o napędzie 
spalinowym), jak również konieczność dostosowania infrastruktury zasilającej oraz 
przeprowadzenia inwestycji związanych z zakupem i montażem ładowarek 
stacjonarnych. Autorzy analizy stwierdzili, iż przy uwzględnieniu jedynie kosztów 
eksploatacyjnych i inwestycyjnych, brakuje podstaw do rekomendacji wdrożenia 
wariantu W2. Niemniej jednak, przy uwzględnieniu dofinansowania zewnętrznego, 
zastosowanie pojazdów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej 
w zaproponowanym wariancie W2 jest opłacalne z punktu widzenia analizy 
finansowo-ekonomicznej. Spodziewane efekty środowiskowe oraz analiza 
społeczno-ekonomiczna dodatkowo wskazują na wariant W2 (redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza, redukcja emisji hałasu, badanie opinii społecznej). 
W wyniku całościowej analizy AKK, przy założeniu dofinansowania zewnętrznego, 

                                                      
93 Zastosowano stopę dyskontową 4%. 
94 Przyjęto okres użyteczności ekonomicznej pojazdu od 5 do 14 lat, w zależności od typu autobusu. 
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autorzy opracowania zarekomendowali wdrożenie w komunikacji miejskiej 
autobusów zeroemisyjnych, zgodnie z zaproponowanym harmonogramem95. 

(akta kontroli str. 544-545, 546-571, 572-609) 

W Planie transportowym Wrocławia uwzględniono96 prawie wszystkie zagadnienia 
określone w art. 12 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Nie 
wskazano jedynie linii komunikacyjnych, na których przewidywane jest 
wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 
ziemnym97, oraz planowanego terminu rozpoczęcia ich użytkowania98 
(art. 12 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy). 

(akta kontroli str. 156, 905) 

W związku z planami wdrożenia przez Miasto Wrocław zeroemisyjnej komunikacji 
miejskiej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2043 przewidziano 
podniesienie w 2020 r. kapitału zakładowego MPK99 o kwotę 13 mln zł 
z przeznaczeniem na realizację przez tę spółkę zadania pn. „Dostawa autobusów 
elektrycznych wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej 
dla MPK sp. z o.o. we Wrocławiu”. Projekt obejmuje zakup 10 autobusów 
elektrycznych wraz z infrastrukturą zasilającą. Szacunkową wartość projektu 
określono na 42 770,1 tys. zł, w tym dofinansowanie w wysokości 29 300 tys. zł 
pochodzące z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020100. 

(akta kontroli str. 836, 292-368) 

W związku z realizacją działań określonych w liście intencyjnym podpisanym w dniu 
20 lutego 2017 r. z przedstawicielami Rządu RP w sprawie współpracy w zakresie 
rozwoju elektromobilności Miasto Wrocław nie otrzymało żadnych finansowych 
środków pomocowych na zakup autobusów elektrycznych lub budowę infrastruktury 
zasilającej. 

(akta kontroli str. 897-904) 

Miasto Wrocław wzięło udział w programie „Bezemisyjny Transport Publiczny” 
realizowanym przez NCBR. W tym celu Miasto wraz z MPK zawarły w dniu 27 lipca 
2017 r. z NCBR porozumienie nr 279/NT/2017 w sprawie wspólnej realizacji 
programu transportu bezemisyjnego. Przedmiot porozumienia określono jako 
współpracę stron przy opracowaniu, przetestowaniu, wdrożeniu i sprzedaży nowych, 
innowacyjnych rozwiązań w obszarze bezemisyjnego autobusowego transportu 
publicznego. W ramach zawartego porozumienia z NCBR, Miasto Wrocław 
przekazało w ciągu miesiąca od daty podpisania porozumienia: [1] specyfikację 
techniczną pojazdów bezemisyjnych, które zamierza nabyć w latach 2019-2021; 
[2] informację na temat ilości pojazdów bezemisyjnych, które zamierza nabyć 
(w ramach porozumienia) w latach 2019-2021, wraz z podaniem liczby sztuk, 
kompletacji oraz długości/ pojemności pojazdów; [3] informację na temat 
prawdopodobnego przebiegu linii, na których będą kursowały pojazdy bezemisyjne;  
[4] propozycje lokalizacji na trasie linii miejsc, w których oczekiwane jest 
zainstalowanie infrastruktury ładowania pojazdów bezemisyjnych; [5] propozycje 
obszarów na trasie linii, w odniesieniu do których zasadne jest wybudowanie 
instalacji ładowania indukcyjnego dla pojazdów bezemisyjnych. 

(akta kontroli str. 249-260, 372-540) 

                                                      
95 Zgodnie z art. 68 ust. 4 ustawy o elektromobilności. 
96 Według stanu na dzień 22 grudnia 2016 r. 
97 Co zostało wskazane w AKK. 
98 Wskazany przepis obowiązuje od dnia 22 lutego 2018 r. 
99 Środki ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wrocławia w ramach wydatków dla MPK na 2020 r. 
(Uchwała nr XIII/314/19 RMW z dnia 5 września 2019 r. zmieniającej uchwałę nr III/28/18 RMW w sprawie 
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta). 
100 Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, 
ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. 



 

15 

W dniu 10 czerwca 2019 r. NCBR unieważniło postępowanie prowadzone w trybie 
partnerstwa innowacyjnego na zaprojektowanie i dostawę autobusów 
zeroemisyjnych, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W dniu 
15 lipca 2019 r. NCBR ogłosiło kolejne postępowanie. W październiku 2019 r. trwała 
weryfikacja 13 złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w prowadzonym 
postępowaniu. W trakcie niniejszej kontroli NIK trwały negocjacje Miasta Wrocław 
z NCBR w zakresie podpisania aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 27 lipca 2017 r. 
Proponowane zmiany, których inicjatorem było NCBR, dotyczyły: [1] przesunięcia 
terminu zakończenia programu z 31 grudnia 2021 r. na 31 grudnia 2023 r., 
[2] wzrostu ceny jednostkowej zakupu autobusu zeroemisyjnego zadeklarowanego 
przez Miasto Wrocław z 2,0 mln zł na 2,2 mln zł za jeden pojazd elektryczny 
o długości 12 m [3] deklaracji Miasta Wrocław w zakresie liczby zakupionych 
autobusów o dł. 12 m oraz 18 m, wodorowych zarówno w wersji podstawowej oraz 
w prawie opcji; [4] rezygnacji z ujęcia infrastruktury ładowania autobusów 
zeroemisyjnych w kosztach kwalifikowanych projektu przewidzianych do 
dofinansowania. 

(akta kontroli str. 372-540) 

Ani w okresie objętym kontrolą, ani wcześniej, Miasto Wrocław101 nie nabyło 
autobusów zeroemisyjnych. 

(akta kontroli str. 826-827) 

W zakresie rozwoju niskoemisyjnego transportu publicznego w badanym okresie 
Miasto Wrocław zrealizowało następujące projekty102: [1] „Modernizacja taboru 
autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu pod względem redukcji emisji 
spalin”103, w ramach którego MPK zakupiło 50 nowoczesnych, niskopodłogowych 
autobusów przegubowych, spełniających normę emisji spalin EURO 6 (projekt 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020), [2] „Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod 
względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności 
dla osób o ograniczonej sprawności poruszania się – etap IA”104, w ramach którego 
MPK zakupiło 56 nowoczesnych tramwajów (projekt współfinansowany ze środków 
Funduszu Spójności 2014-2020 w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), [3] „Rozbudowa Systemu 
Zarządzania Ruchem we Wrocławiu”105, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, 
wyświetlacze pomocnicze ITS106 oraz aplikację mobilną (projekt dofinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020)107, [4] „Program 
poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej we Wrocławiu”108, w ramach 
którego realizowana jest poprawa stanu torowisk tramwajowych109 na terenie 
Wrocławia (m.in. torowisko w ul. Ślężnej, ul. Drobnera, pl. Legionów, ul. Kazimierza 
Wielkiego – ul. Św. Mikołaja, budowa peronów na pętli Leśnica), [5] „Budowa 
systemu parkingów „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – etap I”110, w ramach którego 
wybudowano 12 parkingów, z możliwością bezpłatnego parkowania na nich przez 

                                                      
101 W tym MPK. 
102 Realizacja projektów nie była przedmiotem niniejszej kontroli NIK. 
103 Projekt realizowany w latach 2017-2019. 
104 Projekt realizowany w latach 2016-2019. 
105 Projekt realizowany w latach 2014-2021. 
106 ITS – Inteligentny System Transportu, system teleinformatyczny m.in. pozwalający na optymalizację 
komunikacji miejskiej we Wrocławiu. 
107 Inteligentny system transportu jako narzędzie do optymalizacji ruchu samochodowego w mieście, mogące 
wpływać na płynność jazdy samochodem, a co za tym idzie na mniejszą emisję spalin. 
108 Projekt realizowany w latach 2017-2020. 
109 Tramwaj jako pojazd elektryczny (niskoemisyjny). 
110 Projekt realizowany w latach 2015-2018. 
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posiadaczy biletu na komunikację miejską (projekt dofinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020), [6] „Budowa trasy 
tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we 
Wrocławiu”111, odcinek o dł. 0,9 km – projekt realizowany w ramach 
„Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego – etap III” (projekt 
współfinansowany ze środków Funduszu Spójności 2014-2020 w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). 

(akta kontroli str. 897-904) 

Plan transportowy Wrocławia wymagał aktualizacji w zakresie określenia linii 
komunikacyjnych, na których przewidywane jest wykorzystanie pojazdów 
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, oraz planowanego 
terminu rozpoczęcia, tj. elementów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8 ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym. W myśl art. 80 ustawy o elektromobilności, 
plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego podmiot 
obowiązany do jego opracowania aktualizuje w celu uwzględnienia wymagań, 
o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 1a i 2a-2c ustawy o publicznym 
transporcie zbiorowym, w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy 
o elektromobilności, tj. do dnia 22 lutego 2019 r. Do dnia rozpoczęcia niniejszej 
kontroli NIK112 nie podjęto efektywnych działań zmierzających do zaktualiowania 
Planu transportowego Wrocławia. 

Jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora DIT, w 2020 r. planowane jest zlecenie 
przygotowania nowego Planu transportowego Wrocławia, w którym mają zostać 
kompleksowo uwzględnione wszystkie ważne okoliczności, w tym m.in. informacje 
dotyczące linii komunikacyjnych, na których jest przewidywane wykorzystanie 
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, oraz 
planowanego terminu rozpoczęcia ich użytkowania. Ponadto, według Zastępcy 
Dyrektora DIT przygotowanie nowego Planu transportowego Wrocławia jest 
uwarunkowane w szczególności pracami nad nowym planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa dolnośląskiego. Jego postanowienia będą ważnym 
punktem odniesienia dla kwestii transportowych, gdyż integralną częścią 
opracowywanego planu zagospodarowania województwa dolnośląskiego jest Plan 
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego rdzeniem jest Wrocław. 
Zagadnienia transportowe, w szczególności związane z powiązaniami 
funkcjonalnymi Wrocławia z otoczeniem są niezwykle istotne dla prawidłowego 
kształtowania założeń innych dokumentów, w tym planu transportowego Wrocławia. 

(akta kontroli str. 156, 572-597, 905) 

Miasto Wrocław z własnej inicjatywy podejmowało działania na rzecz rozwoju 
zeroemisyjnej komunikacji miejskiej. M.in. w ramach planów rozwoju zeroemisyjnej 
komunikacji miejskiej, na 2020 r. zaplanowano wsparcie finansowe dla MPK 
przeznaczone na dofinansowanie zakupu 10 autobusów elektrycznych.  

Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod uwagę fakt, iż organizując publiczny transport 
bezemisyjny, Miasto Wrocław zaangażowało się we współpracę z NCBR, 
podpisując stosowne porozumienie 27 lipca 2017 r. (program „Bezemisyjny 
Transport Publiczny”), które zakładało nabycie autobusów elektrycznych w latach 
2019-2021. Opóźnienie w realizacji przedmiotowego programu nie wynikało z winy 
Miasta Wrocławia. 

Terminowo i rzetelnie sporządzono analizę AKK. Dotychczas nie dokonano jednak 
stosownej aktualizacji Planu transportowego Wrocławia w związku z art. 12 ust. 1 
pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, tj. nie określono linii 

                                                      
111 Projekt realizowany w okresie 2015-2019. 
112 Tj. do dnia 26 września 2019 r. 
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komunikacyjnych, na których przewidywane jest wykorzystanie pojazdów 
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, oraz planowanego 
terminu rozpoczęcia ich użytkowania stosownie.  
 

3. Realizacja zadań w zakresie zapewnienia udziału 
pojazdów zeroemisyjnych w działalności Urzędu oraz zero- 
i niskoemisyjnych w wykonywaniu zadań publicznych 
przez Gminę 
 
Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o elektromobilności, jednostka samorządu 
terytorialnego113 zapewnia aby udział pojazdów elektrycznych we flocie 
użytkowanych pojazdów od dnia 1 stycznia 2022 r. wynosił co najmniej 10%. 
Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. udział pojazdów elektrycznych we flocie 
wszystkich pojazdów użytkowanych przez Gminę Wrocław wynosił 11,24%, co 
oznacza spełnienie wymogu określonego w przywołanym powyżej przepisie114. 

(akta kontroli str. 610-695, 696-700, 368-371) 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie przeprowadzono dwa postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na: [1] dostawę 3 sztuk fabrycznie nowych 
samochodów osobowych o napędzie 100% elektrycznym typu kombi/van z pełną 
obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji”115, [2] „Najem długoterminowy 
8 sztuk fabrycznie nowych elektrycznych samochodów osobowych z pełną obsługą 
serwisową w okresie trwania gwarancji dla Gminy Wrocław”116. Kontrola tych 
postępowań nie wykazała nieprawidłowości. 

 (akta kontroli str. 701-825) 

W ramach przygotowania do spełnienia obowiązków wynikających z art. 68 ust. 3 
ustawy o elektromobilności, w Urzędzie m.in.: [1] przeanalizowano stan posiadania 
gminnej floty pojazdów pod kątem użytkowania pojazdów elektrycznych; według 
stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Miasto Wrocław posiadało dwa pojazdy 
elektryczne, co stanowiło 2,3% całkowitej floty pojazdów; [2]  na potrzeby Gminy 
zamówiono osiem nowych elektrycznych samochodów osobowych (co wskazano już 
powyżej), [3] dokonano analizy definicji zadania publicznego, do której odnosi się 
ustawa o elektromobilności117; brak takiej definicji w przedmiotowej ustawie 
powodował wątpliwości interpretacyjne do których zadań ustawa ma zastosowanie, 
[4] przeanalizowano wątpliwości prawne dotyczące art. 62 ust. 2 i ust. 3 ustawy 
o elektromobilności, w wyniku czego skierowano do Ministerstwa Energii propozycje 
nowelizacji przedmiotowej ustawy118, [5] przeanalizowano możliwości prawne 
zastosowania wymogu art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności w postępowaniach 
o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na brak odpowiednich przepisów 
w innych ustawach; przyjęto, iż jedyna możliwość wdrożenia tego obowiązku 
to wprowadzenie zmian w Regulaminie zamówień publicznych udzielanych przez 
UMW. 

                                                      
113 O liczbie mieszkańców powyżej 50 000. 
114 Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. Gmina Wrocław była w posiadaniu 11 samochodów 
elektrycznych, które były użytkowane przez: UMW – 4, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – 1, Zarząd Inwestycji 
Miejskich – 1, Zarząd Zasobu Komunalnego – 1, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1, Miejskie Centrum 
Usług Socjalnych – 1, Zarząd Zieleni Miejskiej – 1. Jeden samochód został nieodpłatnie użyczony do Zakładu 
Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydziału Nauk o Ziemi i 
Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z realizacją projektu „System stężeń prognoz 
zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako elementu oceny warunków jakości życia LIVE-
APIS/PL”. 
115 Postępowanie przeprowadzono w 2016 r. Wartość zamówienia 435 420 zł (brutto). 
116 Postępowanie przeprowadzono w 2019 r. Wartość zamówienia 1 065 553,92 zł (brutto). 
117 M.in. sporządzono adekwatną opinię prawną. 
118 Pismo złożone w imieniu grupy miast przez Miasto Gdynię w dniu 8 maja 2019 r. 
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(akta kontroli str. 847-896) 

W ramach przeprowadzonych analiz, w Urzędzie dwukrotnie dokonano przeglądu 
zawartych umów pod względem zaistnienia przesłanki ich wygaśnięcia zgodnie 
z art. 76 ustawy o elektromobilności. Po raz pierwszy, według stanu na dzień 
31 marca 2019 r.119, gdy przepis stanowił o wygaśnięciu umów z końcem 2019 r. 
Po raz drugi natomiast według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.120, po nowelizacji 
przepisu, stanowiącego obecnie o wygaśnięciu umów z końcem 2021 r. 

W okresie objętym kontrolą Urząd przekazywał Ministrowi Energii informację 
dotyczącą liczby oraz udziału procentowego pojazdów elektrycznych w użytkowanej 
flocie pojazdów, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego 
przekazanie – w dniu 8 maja 2018 r. – stosownie do art. 73 ustawy 
o elektromobilności oraz w dniu 31 stycznia 2019 r. – stosownie do art. 38 ustawy 
o elektromobilności. 

Sprawozdanie dotyczyło tylko liczby pojazdów elektrycznych będących w posiadaniu 
Gminy Wrocław, a nie danych o wszystkich tego typu pojazdach wykorzystywanych 
przy wykonywaniu zadań publicznych tej jednostki samorządu terytorialnego. Urząd 
nie posiadał danych dotyczących liczby pojazdów elektrycznych lub pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym użytkowanych przez podmioty zewnętrzne 
realizujące zadania publiczne na rzecz Gminy Wrocław. 

W związku z tym NIK zwraca uwagę na wątpliwości w zakresie terminologii przyjętej 
w ustawie o elektromobilności, odnoszącej się do pojęcia zadania publicznego. 
Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w tej ustawie. Zdaniem NIK zakres 
przekazywanych w sprawozdaniu informacji powinien dotyczyć wszystkich 
użytkowanych pojazdów – zarówno tych będących w bezpośrednim użytkowaniu 
w urzędzie gminy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych, jak i tych 
użytkowanych do realizacji pozostałych zadań publicznych. Na szerokie rozumienie 
pojęcia zadania publiczne wskazuje także wewnętrzna opinia prawna Urzędu z dnia 
25 kwietnia 2019 r., sporządzona w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi 
w powyższym zakresie. NIK dostrzega, że konkluzje zawarte w tej opinii powinny 
zostać wykorzystane w sprawozdawczości za 2019 r. 

(akta kontroli str. 158-170, 610-613, 847-896) 

Według stanu prawnego obowiązującego od dnia 29 sierpnia 2019 r., adekwatnie do 
art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności, JST121 od dnia 1 stycznia 2022 r. wykonuje 
lub zleca wykonywanie zadań publicznych122 podmiotowi, którego udział pojazdów 
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 
użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. W związku 
z przygotowaniem się do spełnienia wskazanego powyżej obowiązku Prezydent 
Wrocławia w dniu 6 listopada 2019 r. wydał zarządzenie nr 1984/19 w sprawie 
zapewnienia wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym przy wykonywaniu zadań publicznych na zlecenie Gminy Wrocław. 
Zgodnie z wydanym zarządzeniem Prezydenta Wrocławia, komórki organizacyjne 
UMW oraz miejskie jednostki organizacyjne, które zlecają wykonywanie zadania 
publicznego, uwzględniają wymagania określone w ustawie o elektromobilności. 

                                                      
119 Zidentyfikowano 810 umów, z czego 550 z nich dotyczyło szeroko rozumianego wykorzystania transportu. 
Umowy te potencjalnie mogłyby wygasnąć z końcem 2019 r. Tylko kilka z podpisanych zobowiązań (umowy na 
oczyszczenie miasta oraz usuwanie odpadów) posiadały w swojej SIWZ wykaz sprzętu, który służył do 
wykonania zamówienia. W innych przypadkach brak było tych danych, gdyż zamawiający nie żądał takiej 
informacji przy wykonywaniu usługi lub dzieła. Wykaz obejmował wszystkie zamówienia publiczne, bez względu 
na kwotę. 
120 Po zmianie zapisów ustawy, czyli wygaśnięciu umów z końcem 2021 r. oraz zastosowaniu progu 
bagatelności tych umów (30 000 EUR), zidentyfikowano 55 takich umów. 
121 Dotyczy JST o liczbie mieszkańców powyżej 50 000. 
122 Określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 
506), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511). 
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Wykonywanie zadania publicznego powinno być zlecone podmiotowi, którego udział 
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie 
pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej: 10% 
od dnia 1 stycznia 2022 r. oraz 30% od dnia 1 stycznia 2025 r. Przedmiotowe 
zarządzenie nie dotyczy zlecania wykonywania zadania publicznego, którego 
wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EUR wyrażonej w złotych oraz 
zlecania wykonywania zadania publicznego z zakresu publicznego transportu 
zbiorowego. 

 (akta kontroli str. 610-695, 966-700, 368-371) 

Zastępca Dyrektora DIT wskazał, że Miasto Wrocław nie oszacowało wpływu 
realizacji przedmiotowego obowiązku na koszty wykonania zadań publicznych 
w związku z koniecznością dostosowania floty firm zewnętrznych do wymogów art. 
68 ust. 3 ustawy o elektromobilności, z uwagi na to, że ceny pojazdów 
zeroemisyjnych dostępnych na rynku są ok. dwukrotnie wyższe niż pojazdów 
z napędem tradycyjnym. Według Zastępcy Dyrektora niewątpliwie wpłynie to na 
cenę usług świadczonych na rzecz Gminy. 

(akta kontroli str. 847-896) 

W działalności Urzędzie w przedstawionym powyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r., w Mieście Wrocławiu osiągnięto poziom 
wskaźnika elektryfikacji gminnej floty samochodowej stosownie do wymagań 
określonych w art. 68 ust. 2 ustawy o elektromobilności, chociaż ustawowy termin 
spełnienia tego obowiązku został ustalony na dzień 1 stycznia 2022 r. Podjęto 
również stosowne działania123 dotyczące zapewnienia wywiązania się z wymogu 
określonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności, jakkolwiek ustawowy termin 
spełnienia tego obowiązku został wskazany na dzień 1 stycznia 2022 r. 

Ponadto, Miasto Wrocław terminowo przekazywało Ministrowi Energii sprawozdania 
o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych w użytkowanej flocie 
pojazdów, przy czym sprawozdanie dotyczyło tylko liczby pojazdów elektrycznych 
będących w posiadaniu Gminy Wrocław, a nie danych o wszystkich tego typu 
pojazdach wykorzystywanych przy wykonywaniu zadań publicznych tej jednostki 
samorządu terytorialnego. Urząd nie posiadał danych dotyczących liczby pojazdów 
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym użytkowanych przez 
podmioty zewnętrzne realizujące zadania publiczne na rzecz Gminy Wrocław. 

IV. Uwagi i wnioski 
NIK nie formułuje uwag. 

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 

Podjęcie efektywnych działań na rzecz aktualizacji treści Planu transportowego 
Wrocławia w zakresie określenia linii komunikacyjnych, na których przewidywane 
jest wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 
ziemnym, oraz planowanego terminu rozpoczęcia ich użytkowania.  

 

 

 

 

                                                      
123 Odnośnie podmiotów zewnętrznych realizujących zadania publiczne na rzecz Gminy. 
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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 we Wrocławiu. 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 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. 

 

Wrocław, dnia 13 stycznia 2020 r. 
 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura we Wrocławiu 

Kontroler: 
Radosław Kujawiński 

Dyrektor 
Grzegorz Niemczyk 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 
 

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

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

Podpis Podpis 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


