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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 Potencjalne nieprawidłowości w obszarze organizacji miejsc płatnego 
postoju, w tym m.in.:  

– przekraczanie ustawowych uprawnień w zakresie określenia zasad 
funkcjonowania stref płatnego parkowania (np. pobieranie opłat   
w soboty, tryb reklamacyjny) 

– nieprawidłowe oznakowanie miejsc postojowych w strefach 

– opieszałe dochodzenie należności związanych z postojem pojazdów  
w strefie 

– nieuprawnione udostępnianie nieruchomości gminnych na potrzeby 
parkowania pojazdów 

– nieuprawnione dofinansowanie działalności partnera prywatnego 
odpowiedzialnego za obsługę parkingu przy Hali Stulecia we Wrocławiu 

 Zwiększanie deficytu miejsc postojowych w miastach spowodowane 
dynamicznym wzrostem liczby zarejestrowanych pojazdów 

 

 
 
 

 



Wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów w  1990–2016 02 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Polskiego Związku Motorowerowego. 



Elementy wpływające na prawidłowo funkcjonującą  
strefę płatnego parkowania (SPP)  03 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 

Rada gminy przy ustalaniu SPP: 

 określa wysokość i sposób 
pobierania opłaty za postój 
pojazdu samochodowego 

 może wprowadzić opłaty 
abonamentowe lub zerową 
stawkę opłaty dla niektórych 
użytkowników drogi 



Czy działania polegające na organizacji miejsc płatnego parkowania były 
legalne i gospodarne? 

W szczególności:  

 Czy rzetelnie zostały zweryfikowane warunki utworzenia miejsc 
płatnego parkowania? 

 Czy strefy płatnego parkowania były zarządzane w sposób 
zapewniający poszanowanie przepisów prawa? 

 Czy wybór podmiotu do realizacji zadań w zakresie płatnego 
parkowania był legalny? 

 Czy umowy dotyczące płatnego parkowania zabezpieczały interesy 
samorządu lokalnego?  

Co kontrolowaliśmy? 04 



 17 urzędów miast 

 8 zarządów dróg  
w miastach na prawach 
powiatu 

 Wrocławskie 
Przedsiębiorstwo Hala 
Ludowa Spółka z o.o. 

 Zakład Komunalny  
w Opolu Spółka z o.o. 

Kogo kontrolowaliśmy? 05 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



Stwierdzony stan – liczba miejsc postojowych udostępnionych 
w ramach SPP w miastach, w których przeprowadzono kontrolę   06 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – dane finansowe związane  
z funkcjonowaniem SPP w latach 2014–2018 (I połowa) 07 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – udział wydatku w dochodzie na jedno 
miejsce postojowe w latach 2014–2018 (I poł.) 08 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – rodzaje i skutki nieprawidłowości 09 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – nieprawidłowości w zakresie 
oznakowania obszaru stref płatnego parkowania (SPP) 10 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – terminowość wystawiania upomnień 
do zapłaty opłaty dodatkowej w okresie objętym kontrolą 11 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli. 

 Tylko w pięciu miastach działania 
windykacyjne  prowadzone były  
na bieżąco (do pół roku od daty 
wystawienia wezwania) 

 Odmienna metodologia 
uzyskiwania danych w kontroli 
planowej (przedział)  
i rozpoznawczej (średnio) 



12 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Stwierdzony stan – konstrukcja przedsięwzięcia budowy 
parkingu przy Hali Stulecia we Wrocławiu 



13 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Stwierdzony stan – konstrukcja przedsięwzięcia budowy 
parkingu przy Hali Stulecia we Wrocławiu 



 Brak weryfikacji założeń przedsięwzięcia pod kątem występowania pomocy 
publicznej 

 Naruszenie zasad: 
– równego i niedyskryminacyjnego traktowania zainteresowanych 

podmiotów 
– przejrzystości 
– uczciwej konkurencji 

 Nierzetelne negocjacje 
 Niezgodność umowy koncesyjnej z prawem: 

– brak przeniesienia na Koncesjonariusza zasadniczej części ryzyka 
ekonomicznego 

– brak zagwarantowania, że płatności Koncesjodawcy na rzecz 
Koncesjonariusza nie doprowadzą do odzyskania całości związanych  
z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez 
Koncesjonariusza 

 Niewystarczające zabezpieczenie interesów Hali Ludowej 

Stwierdzony stan – postępowanie o udzielenie koncesji  14 



Ocena ogólna (1) 15 

 

Wszystkie strefy płatnego parkowania zostały ustalone na obszarach 
charakteryzujących się deficytem miejsc postojowych. Jakkolwiek 
uchwały organów stanowiących miast prawidłowo ustalały SPP, to jednak 
w 16 miastach, zawarte w tych uchwałach dodatkowe regulacje 
wykraczały poza normy ustalone m.in. w przepisach o drogach 
publicznych. Dotyczyło to w szczególności zobowiązania kierowców  
do ponoszenia opłat za parkowanie w soboty lub wprowadzenia procedur 
reklamacyjnych.  
Oznakowanie większości stref nie było w pełni zgodne z przepisami  
o ruchu drogowym i zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. 
Stwierdzony w dziewięciu miastach brak podwójnego oznakowania 
miejsc postojowych, podważał legalność poboru opłat za postój pojazdów 
w tych miejscach. W przypadku tylko czterech miast dochody z tego 
tytułu wyniosły blisko 20 mln zł. Naruszane były również obowiązki 
dotyczące wydzielania miejsc postoju dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych. 



Ocena ogólna (2) 16 

 

Miejsca parkingowe tworzone były również na terenach gminnych 
udostępnianych w tym celu podmiotom trzecim. Działania te zapewniały 
racjonalne wykorzystanie tych nieruchomości i uzyskiwanie dodatkowych 
dochodów z tego tytułu. Jednak w przypadku trzech miast udostępniono 
również grunty objęte pasem drogowym, co naruszało obowiązujące 
przepisy.  
We wszystkich miastach dochody związane z funkcjonowaniem strefy 
przewyższały wydatki ponoszone na ten cel. W 12 z nich systematycznie 
wzrastała jednak kwota zaległości z tytułu opłat dodatkowych za brak 
uiszczenia opłaty za postój pojazdu w strefie. Zdaniem NIK opieszałość  
lub zaniechanie dochodzenia takich należności stanowi przejaw 
niegospodarności.  
Przy wyborze administratorów SPP co do zasady przestrzegano przepisów 
o zamówieniach publicznych, a stwierdzone nieprawidłowości nie miały 
wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.  



Ocena ogólna (3) 17 

 

NIK skontrolowała również przedsięwzięcie polegające na budowie 
parkingu podziemnego na terenie Zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu 
zrealizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach 
tej inwestycji utworzonych zostało 792 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych oraz 20 dla autokarów, co zaspokajało potrzeby 
publiczne zidentyfikowane przed podjęciem decyzji o jej realizacji. 
Ustalono jednakże, że przedsięwzięcie to zostało przygotowane bez 
dochowania należytej staranności, a postępowanie o udzielenie koncesji, 
jak również sposób wykonywania ustalonych z wybranym 
koncesjonariuszem warunków współpracy, nie przebiegały prawidłowo. 



Do Ministra Infrastruktury o:  

 Wprowadzenie w przepisach art. 13b ust. 4 ustawy o drogach publicznych 
kompetencji dla organów stanowiących gmin do określenia sposobu 
kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty za postój pojazdów w strefie  
(np. również w ramach tzw. postępowania reklamacyjnego) 

 Jednoznaczne wskazanie w przepisach ww. ustawy, czy opłaty za 
parkowanie, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13f ust. 1  
tej ustawy stanowią wyłącznie dochód gminy, czy też dochód innych 
jednostek samorządu terytorialnego, w zależności od tego, jakiego rodzaju 
drogi obejmuje SPP 

Do wojewodów: 

 Wzmocnienie nadzoru sprawowanego w ramach art. 91 ust. 1 ustawy  
o samorządzie gminnym nad uchwałami organów stanowiących jednostek 
samorządu terytorialnego ustalających zasady funkcjonowania stref 
płatnego parkowania 

18 Wnioski 



W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych m.in.: 
– w Opolu i Nysie w uchwałach usunięto zapisy dotyczące procedury 

reklamacyjnej 
– w Nysie podjęto działania mające na celu zwrot opłat pobranych  

za parkowanie w soboty 
– w Opolu dostosowano oznakowanie SPP do wymagań określonych  

w przepisach 
 
W przypadku budowy parkingu przy Hali Stulecia we Wrocławiu skierowano: 

– zawiadomienia do prokuratury dotyczące działania  
na szkodę Spółki i Gminy Wrocław 

– powiadomienie do UOKiK i Prezesa UZP 

19 Działania po kontroli 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Opolu 

Źródło:  adobe.stock.com 
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