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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Sopotu1 

ul. Tadeusza Kościuszki 25-27, 81-704 Sopot 
 

Pan Jacek Karnowski, Prezydent Miasta, od 22 stycznia 1998 r. 

 

1. Realizacja umów z partnerami prywatnymi w ramach przedsięwzięć PPP2. 
2. Efekty realizacji zadań publicznych w formule PPP. 
3. Nadzór podmiotu publicznego nad majątkiem publicznym oddanym do 

dyspozycji podmiotu prywatnego oraz nad jakością usług publicznych w ramach 
PPP. 
 

Lata 2015-2020, z uwzględnieniem wykraczających poza ten okres dowodów, 
mających znaczenie dla badanej działalności. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

 

 

Robert Sasin, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KGP/111/2020 z 10 grudnia 2020 r.  

 (akta kontroli str.1-2) 

 

 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Realizacja etapu operacyjnego przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenów 
dworca PKP SA w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów” zapewniła usługi 
publiczne zgodnie z zakładanymi celami. Nadzór Miasta Sopot5 nad majątkiem 
publicznym6, znajdującym się w obszarze objętym tym przedsięwzięciem, 
przekazanym partnerowi prywatnemu w użytkowanie7, nie był jednak wystarczający. 
UM Sopot nie wyegzekwował też od partnera prywatnego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy o PPP.  

                                                      
1  Dalej: UM Sopot lub Urząd. 
2  Partnerstwo publiczno-prywatne. 
3  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
4  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
5  Gmina miejska na prawach powiatu. Dalej także: Miasto. 
6  Składającym się na tzw. przestrzeń publiczną, czyli zgodnie z umową o PPP, tereny zielone oraz część 

układu komunikacyjnego obejmującego nową ul. Dworcową w Sopocie na wszystkich poziomach, tj. plac 
i komunikację podziemną (pas drogowy) od wlotu na ul. Podjazd do wylotu na ul. Chopina, z wyłączeniem 
pozostałej przestrzeni publicznej. Pozostała przestrzeń publiczna – zgodnie z umową o PPP to 
niewchodzące w skład przestrzeni publicznej skrzyżowania usytuowane na drogach publicznych (ronda) 
objęte Przedsięwzięciem. 

7  Na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: umowa o PPP). 
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Partner prywatny wywiązywał się z zadań wynikających z postanowień umowy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym, z wyjątkiem braku ustanowienia przez niego 
w przewidzianym okresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o PPP 
(w formie gwarancji ubezpieczeniowej) do końca trwania okresu utrzymania 
i zarządzania przestrzenią publiczną. Działania Miasta związane 
z wyegzekwowaniem tego zabezpieczenia były nieskuteczne. 

Korzyścią z realizacji przedsięwzięcia była rewitalizacja terenów dworca PKP 
w Sopocie oraz terenów z nim sąsiadujących. Ponadto realizacja przedsięwzięcia 
zapewniła efekty gospodarcze (m.in. wzrost atrakcyjności miejsca, powstanie 
reprezentacyjnego dworca kolejowego, wygenerowanie dodatkowego ruchu 
turystycznego większego o ok. 400 tys. osób w stosunku do 2012 r., czyli przed 
realizacją ww. przedsięwzięcia, przyciągnięcie ponad 40 inwestorów), efekty 
społeczne (utworzenie ok. 500 miejsc pracy, podniesienie standardów miejskich), 
efekty związane z zagospodarowaniem przestrzennym (utworzenie bezkolizyjnej 
komunikacji samochodowej, wzrost o blisko 300 miejsc parkingowych, utworzenie 
przestrzeni ruchu pieszego i zwiększenie jego bezpieczeństwa), efekty 
środowiskowe (m.in. optymalizacja wykorzystania energii, nowe nasadzenia drzew 
i krzewów), a także efekty finansowe (wzrost wpływu z podatków i opłat dla Miasta 
o ponad 800 tys. zł rocznie). 

Przyjęcie z opóźnieniem środków trwałych, stanowiących przestrzeń publiczną 
i pozostałą przestrzeń publiczną, co było niezgodne z regulacjami wewnętrznymi, 
a także nieujęcie części tych środków trwałych w ewidencji księgowej oraz ewidencji 
środków trwałych bezpośrednio po ich nabyciu od partnera prywatnego 
(15 listopada 2016 r.), skutkowało ich nieprawidłowym wykazaniem 
w sprawozdaniach finansowych Miasta za lata 2016-2020. Wartość niewykazanych 
środków trwałych w bilansie wyniosła 22,6 mln zł w 2016 r. oraz po 12,4 mln zł 
w poszczególnych latach 2017-2020. 

Wymienione wyżej nieprawidłowości wskazują, że kontrola zarządcza w Urzędzie 
nie zapewniała pełnej ochrony zasobów oraz wiarygodności sprawozdań. 

NIK zwraca również uwagę, że przedstawiona część dokumentacji dotyczącej 
aneksowania umowy o PPP nie zawierała argumentacji wykazującej, że zaistniałe 
okoliczności spełniały przesłanki określone w § 39 pkt 2 umowy o PPP, 
w szczególności zdarzenia niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 
Biorąc pod uwagę, że według umowy partner prywatny ponosił ryzyko opóźnienia 
w zakończeniu robót budowlanych, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie 
Miasta, przedłużenie fazy inwestycyjnej i tym samym opóźnienie rozpoczęcia okresu 
utrzymania i zarządzania o 17 miesięcy nie miało właściwego uzasadnienia 
w postanowieniach umowy oraz przyjętym podziale ryzyk. Miasto bowiem faktycznie 
przejęło na siebie ww. ryzyko opóźnienia robót budowlanych. 

NIK zauważa też, że w umowie o PPP nie uwzględniono prawa partnera prywatnego 
do zarządzania i utrzymania przestrzenią publiczną w fazie inwestycyjnej. Prawo to 
wprowadzono aneksem z dnia z 4 kwietnia 2016 r. do umowy o PPP, który 
faktycznie przedłużał okres utrzymania i zarządzania. Umożliwił on partnerowi 
prywatnemu zarządzanie i utrzymanie przestrzenią publiczną, a tym samym 
czerpanie pożytków, ze znacznej części obiektów oddanych do użytkowania już 
w fazie inwestycyjnej. 

 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 
1. Realizacja umów z partnerami prywatnymi w ramach 

przedsięwzięć PPP 
W okresie objętym kontrolą UM Sopot realizował w formule PPP dwa 
przedsięwzięcia: 

1) „Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi 
terenów z udziałem podmiotów prywatnych”, będącego na etapie operacyjnym, 
wydatki inwestycyjne netto 113,4 mln zł; okres objęty umową: 23 stycznia 
2012 r. – 30 czerwca 2024 r. 

2) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 
w Sopocie”, będącego na etapie operacyjnym, wydatki inwestycyjne brutto 
26,4 mln zł; okres objęty umową: 17 kwietnia 2018 r. – 31 marca 2033 r. 

Niniejszą kontrolą objęto zadanie publiczne wykonywane w ramach projektu PPP 
pn. „Zagospodarowanie terenów dworca PKP SA w Sopocie oraz sąsiadujących 
z nimi terenów”9. Było ono realizowane na podstawie umowy z dnia 23 stycznia 
2012 r.10 

Celem Przedsięwzięcia była gruntowna rewitalizacja terenów dworca PKP oraz 
terenów przydworcowych w Sopocie, z jednoczesnym rozwiązaniem problemów 
komunikacyjnych na tym obszarze. Założono wybudowanie obiektów oraz 
infrastruktury na terenach kwartału zlokalizowanego w Sopocie pomiędzy 
ul. Podjazd, dojściem pieszym do Dworca PKP na przedłużeniu ul. Chopina oraz 
ul. Kościuszki i terenem PKP SA Na tym obszarze przewidziano budowę parkingu 
zlokalizowanego przy ul. Kolejowej, hotelu, obiektów handlowo-usługowych wraz 
z podziemnym parkingiem, zmodernizowanie i przebudowanie przestrzeni 
publicznej.  

W 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli11 skontrolowała w UM Sopotu realizację 
Przedsięwzięcia w latach 2009–2012 (do zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 
dnia 26 lutego 2021 r.)12. NIK pozytywnie oceniła działania Miasta Sopotu podjęte 
w celu przygotowania i realizacji Przedsięwzięcia w systemie PPP.  

Postępowanie dotyczące Przedsięwzięcia przeprowadzono w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi13 
w związku z art.4 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym14 przy zachowaniu wymogów ustawy o koncesji. 

                                                      
8  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. 
9  Dalej: Przedsięwzięcie lub Sopot Centrum. 
10 Stanowiła ona wykonanie uchwał Rady Miasta Sopotu: z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie projektu 

rewitalizacji terenów przydworcowych (Uchwała nr XXI/289/2008), z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie 
akceptacji IV Wariantu realizacji Przedsięwzięcia (Uchwała nr XXXIX/469/2010), z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Miasta Sopotu od PKP SA prawa do użytkowania wieczystego 
nieruchomości objętych Przedsięwzięciem (Uchwała nr XXXIX/470/2010), z dnia 3 stycznia 2012 r. 
w sprawie wykonania niektórych postanowień uchwały Rady Miasta Sopotu nr XXXIX/469/2010 z dnia 
30 kwietnia 2010 r. poprzez wyrażenie zgody na zawarcie z wyłonionym partnerem prywatnym umowy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym w kształcie przedstawionym w wariancie IV, w tym zgody na zbycie 
przez Gminę Miasta Sopotu nieruchomości objętych Przedsięwzięciem (Uchwała nr XV/162/2012).  

11  Delegatura NIK w Gdańsku. 
12  Kontrola jednostkowa w Urzędzie Miasta Sopotu w ramach kontroli nr P/12/051 pn. Realizacja 

przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. 
13  Dz.U. Nr 19, poz. 101, ze zm. Dalej: ustawa o koncesji. 
14  Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz.100, ze zm. Dalej: ustawa o PPP. 
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Umowa o PPP zawierała uregulowania dotyczące: zmiany jej istotnych postanowień 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz zabezpieczające interes Miasta 
zarówno w trakcie jej trwania, jak i w przypadku rozwiązania, kar umownych 
i ubezpieczenia oraz zapisy dotyczące nałożonego na partnera prywatnego 
obowiązku złożenia określonych kwot pieniężnych z tytułu zabezpieczenia 
należytego jej wykonania. Wyłączne wynagrodzenie partnera prywatnego stanowiło 
prawo do eksploatacji określonych w umowie obiektów, powstałych w wyniku 
realizacji Przedsięwzięcia. NIK zwraca uwagę, że postanowienia umowy o PPP nie 
określały sposobu ewidencji inwestycji w księgach rachunkowych stron, 
w szczególności w odniesieniu do przestrzeni publicznej oraz pozostałej 
przestrzenie publicznej. 

W umowie o PPP Miasto zobowiązało się m.in. do nabycia od PKP SA prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości PKP SA wraz z prawami własności, 
dołożenia starań do dokonania ujednolicenia tytułów prawnych do nieruchomości 
w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji, a także przeniesienia na rzecz 
partnera prywatnego prawa do nieruchomości, z wyłączeniem przestrzeni 
publicznej. Partner prywatny, poza zobowiązaniem się do finansowania całości 
Przedsięwzięcia, odpowiadał za wykonanie wszelkich obowiązków i działań 
zmierzających do jej realizacji (ponosząc na własne ryzyko związane z tym koszty), 
obejmujące m.in.: 

1) zaprojektowanie (fazę przygotowawczą), 
2) budowę (fazę inwestycyjną), 
3) etap świadczenia usług (fazę operacyjną/Okres Utrzymania i Zarządzania), 

dotyczącą utrzymania i zarządzania wybudowanymi obiektami oraz przestrzenią 
publiczną (bez tzw. pozostałej przestrzeni publicznej i nowego dworca) po 
zakończeniu realizacji fazy inwestycyjnej przez czas obowiązywania umowy 
o PPP, w szczególności w zakresie: 
− utrzymania nawierzchni drogi, chodników drogowych obiektów 

inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń 
związanych z drogami, 

− realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu zgodnie z dokumentacją 
projektową, 

− wykonywania robót polegających na utrzymywaniu i zabezpieczających, 
w tym odśnieżania i utrzymywania w czystości, 

− dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego, 
− utrzymania zieleni przydrożnej, w tym sadzenia i usuwania drzew oraz 

krzewów, 
− przekazania składników majątkowych zarządzanych przez partnera 

prywatnego, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy w stanie 
technicznym odpowiadającym normalnemu zużyciu, z zachowaniem 
wszelkich walorów technicznych i estetycznych określonych w ofercie, 
projekcie koncepcyjnym, etc. 

Większość ryzyk związanych z realizacją Projektu spoczywa na partnerze 
prywatnym, w szczególności ponosi on w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne 
związane z wykonywaniem umowy o PPP. 

Umowa o PPP została zawarta na 11 lat (132 miesiące) od dnia jej zawarcia. 
Okres obowiązywania umowy został przedłużony aneksami15 o 17 miesięcy. 
Powodem tego było wydłużenie okresu przygotowawczego o 6 miesięcy (z 12 do 18 
miesięcy), a fazy inwestycyjnej o 11 miesięcy (z 24 do 35 miesięcy). 

                                                      
15  Z dnia 25 czerwca 2013 r., 28 kwietnia 2015 r., 14 września 2015 r., 20 stycznia 2016 r. i 4 kwietnia 2016 r. 
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Okres utrzymania i zarządzania (osiem lat po zakończeniu fazy inwestycyjnej) został 
w związku z tym odpowiednio przesunięty i kończy się w dniu 30 czerwca 2024 r.  

Aneksem z 25 czerwca 2013 r. przedłużono okres przygotowawczy o 6 miesięcy, 
tj. z 12 na 18 miesięcy, uzasadniając to koniecznością pozyskania uzgodnień 
projektowych z PKP SA, uzyskania zgody Ministra Transportu na sprzedaż 
nieruchomości PKP oraz scalenie i wydzielenia działek.  

Aneks z 28 kwietnia 2015 r. przedłużył fazę inwestycyjną o dwa miesiące, tj. z 24 na 
26 miesięcy, wskazując jako powody: uzgodnienia w zakresie zmienionego układu 
komunikacyjno-drogowego, uzgodnienia z Zarządem Dróg i Zieleni w zakresie 
infrastruktury podziemnej oraz odkrycie niezidentyfikowanych sieci będących 
w kolizji z budową.  

Aneksem z 14 września 2015 r. przedłużono fazę inwestycyjną o cztery miesiące 
i jeden tydzień (do 30 miesięcy i jednego tygodnia), uzasadniając to: koniecznością 
pozyskania specjalistycznej cegły na odbudowę zabytkowej bagażowni (pierwotnie 
zakładano odtworzenie z tej samej cegły, ale nie nadawała się ona do ponownego 
użycia), opóźnieniem dostaw materiałów elewacyjnych, niezbędną zmianą koncepcji 
parkingu naziemnego, a tym samym potrzebą pozyskania nowych pozwoleń 
i decyzji, a także brakiem uzyskania przyłącza energetycznego od operatora sieci.  

Aneks z 20 stycznia 2016 r. przedłużał fazę inwestycyjną o pięć miesięcy (do 35 
miesięcy i jednego tygodnia), z uzasadnieniem: „niespodziewanego opóźnienia” 
w przyłączeniu hotelu do mediów, a także opóźnienia procedur administracyjnych 
(pozyskania decyzji administracyjnych dla robót wykończeniowych hotelu, 
konieczności wydzielenia działki pod hotel, co było możliwe dopiero po ujawnieniu 
budynku na mapach geodezyjnych).  

Aneksem z 4 kwietnia 2016 r. wprowadzono zmianę polegającą na powierzeniu 
partnerowi prywatnemu obowiązków i zadań związanych z zarządzaniem 
i utrzymaniem również w fazie inwestycyjnej obiektami lub ich częściami, wobec 
których Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu 
w Sopocie wydał 18 grudnia 2015 r. decyzję udzielającą pozwolenia na 
użytkowanie16. Jednocześnie uprawniono partnera prywatnego do pobierania 
pożytków z tych obiektów lub ich części przed Okresem Utrzymania i Zarządzania. 
Uzasadnieniem takiej zmiany był fakt, że poszczególne obiekty lub ich części były 
oddawane w trakcie fazy inwestycyjnej etapowo i z punktu widzenia użyteczności 
Przedsięwzięcia oraz pożytku Miasta zachodziła konieczność podjęcia przez 
partnera prywatnego już w fazie inwestycyjnej czynności odpowiednich dla Okresu 
Utrzymania i Zarządzania.  

Według złożonych wyjaśnień przez radcę prawnego Urzędu Miasta17 konieczność 
wprowadzenia zmian w umowie o PPP wynikała z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany te nie powodowały naliczenia 
kar umownych.  

NIK zauważa, że z dokumentacji dotyczącej aneksowania umowy o PPP nie 
wynikało, jaki był okres planowanej oraz faktycznej długości poszczególnych 
działań, będących powodem aneksowania.  

                                                      
16  Decyzja ta stała się ostateczna z dniem 2 stycznia 2016 r. Pozwolenie na użytkowanie dotyczyło części 

zespołu budynków biurowo-usługowo-handlowych (wraz z nowym dworcem PKP) z garażami podziemnymi, 
obejmującej budynek A, budynek B (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7), budynek C (C1, C2, C3, C4) na 
poziomach -2, -1, łącznik pomiędzy budynkami A i B (w tym przejazd pod budynkami i pod placem 
dworcowym oraz garaże podziemne), przebudowane skrzyżowanie ulic Podjazd/Kościuszki/Dworcowa 
i przebudowane skrzyżowanie ulic Chopina/Kościuszki, wybudowane i przebudowane sieci 
elektroenergetyczne, teletechniczne, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej. 

17  Korespondencja mailowa z 18 stycznia 2021 r. 
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Przykładowo, w przypadku aneksu z 25 czerwca 2013 r. przedłużającego o sześć 
miesięcy okres przygotowawczy, nie wskazano jakie czynności przedłużyły się 
w procesie pozyskania uzgodnień projektowych z PKP SA, uzyskania zgody 
Ministra Transportu na sprzedaż nieruchomości PKP oraz scalenie i wydzielenia 
działek, a także jak zaplanowano długość poszczególnych działań w tym zakresie, 
a ile faktycznie trwały te czynności. Z wyjaśnień uzyskanych z Urzędu Miasta18 
wynika, że jeżeli dany aneks dotyczył przedłużenia terminu ze względu np. na 
przedłużające się okoliczności wydania stosownej zgody przez Ministerstwo, to 
takich terminów nie dało się zaplanować. Można było jedynie zaplanować na 
podstawie terminów wynikających z przepisów administracyjnych, co nie pokrywało 
się z rzeczywistym czasem ich uzyskania. 

W aneksie z 14 września 2015 r. znalazły się zapisy dotyczące pozyskania 
specjalistycznego materiału budowlanego na odtworzenie bagażowni czy też 
opóźnienia dostaw specyfikowanych i konserwatorsko uzgadnianych materiałów 
wykończeniowych mimo, że we wniosku partnera prywatnego z 2 września 2015 r. 
o aneksowanie umowy o PPP nie było mowy o tych okolicznościach. Z wyjaśnień 
Urzędu19 wynika, że partner prywatny przed zawarciem ww. aneksu informował 
Miasto podczas spotkań o trudnościach w pozyskaniu specjalistycznego materiału 
budowlanego na odtworzenie zabytkowej bagażowni, albowiem 
pierwotna/zabytkowa cegła z powodu uszkodzeń wywołanych przez czynniki 
zewnętrzne nie nadawała się w znacznym stopniu do wykonania rekonstrukcji 
budynku przewidzianej projektem. Zgodnie z informacją partnera prywatnego, 
cegielnia, w jakiej zamówiony był materiał, została postawiona w stan likwidacji 
i koniecznym było szukanie nowych źródeł pozyskania materiałów. Podobnie 
w przypadku opóźnienia dostaw specyfikowanych i konserwatorsko uzgadnianych 
materiałów wykończeniowych tj. miedzianej blachy elewacyjnej (perforowanej) oraz 
granitu, a także niezbędnej zmiany koncepcji realizacji parkingu naziemnego, która 
wymagała przygotowania innej dokumentacji, uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz czasu na jego realizację. 
Informacje pozyskane od partnera prywatnego, zarówno podczas spotkań, jak 
i pochodzące bezpośrednio z wniosku, po ich weryfikacji przez Urząd znalazły swoje 
odzwierciedlenie w treści aneksu. Wyjaśniono ponadto, że Miasto Sopot pismem 
z dnia 8 września 2015 r.20 zwróciło się do partnera prywatnego o poszerzenie 
wniosku, usystematyzowanie i uporządkowanie korespondencji wysłanej do Urzędu 
w tym zakresie.  

NIK zauważa jednak, że na potwierdzenie wyżej wymienionych okoliczności nie 
przedstawiono kontrolującym pełnej dokumentacji (również ze względu na 
niesformalizowany, roboczy charakter uzgodnień – jak wynikało z ww. wyjaśnień 
z Urzędu Miasta). Opierając się na udostępnionej dokumentacji trudno uznać 
niektóre wskazane w poszczególnych aneksach okoliczności jako spełniające 
przesłanki zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy o PPP. 
Zgodnie z § 27 pkt 4 umowy o PPP to partner prywatny ponosił ryzyko niezgodności 
stanu faktycznego nieruchomości z ekspertyzami geologicznymi przekazanymi 
przez Miasto, prowadzenia oraz zabezpieczenia prowadzonych robót budowlanych, 
opóźnienia w zakończeniu robót budowlanych (z wyłączeniem jedynie przyczyn 
leżących po stronie Miasta), niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych 
standardów wykonania robót. 

                                                      
18  Korespondencja mailowa z 23 kwietnia 2021 r. z radcą prawnym UM Sopotu. 
19  Korespondencja mailowa z 23 kwietnia 2021 r. z radcą prawnym UM Sopotu. 
20  Pismo to nie zostało przedstawione kontrolującym. 
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W Urzędzie Miasta wyjaśniono21, że proces przygotowawczy inwestycji, jak i sama 
faza inwestycyjna, to tak wiele szczegółowych okoliczności i informacji, że nie każde 
z nich muszą znaleźć odzwierciedlenie w protokołach, czy uzasadnieniach do 
zawarcia decyzji. Nie kwestionując powyższego stanowiska NIK zwraca uwagę, że 
część przedstawionej dokumentacji dotyczącej aneksowania umowy o PPP nie 
zawierała argumentacji wykazującej jednoznacznie, że zaistniałe okoliczności 
spełniały przesłanki określone w § 39 pkt 2 umowy o PPP, w tym: 
− niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,  
− konieczne, z uwagi na ostateczne decyzje administracyjne, uzgodnienia lub 

opinie wydane w związku z realizacją przedsięwzięcia,  
− konieczne z uwagi na założenia oferty lub poprawiające użyteczność 

przedsięwzięcia czy 
− w inny sposób dostarczające Miastu pożytku. 

NIK zauważa też, że w umowie o PPP nie uwzględniono prawa partnera prywatnego 
do zarządzania i utrzymania przestrzenią publiczną w fazie inwestycyjnej. Prawo to 
wprowadzono aneksem z dnia z 4 kwietnia 2016 r. do umowy o PPP, który 
faktycznie przedłużał okres utrzymania i zarządzania. Umożliwiło to partnerowi 
prywatnemu zarządzanie i utrzymanie przestrzenią publiczną, a tym samym 
czerpanie pożytków, ze znacznej części obiektów oddanych do użytkowania już 
w fazie inwestycyjnej. W Urzędzie Miasta wyjaśniono22, że ani Miasto, ani podmioty 
biorące udział w negocjacjach nie zaproponowały takich zapisów umowy o PPP, 
uważając je za zbędne. Okoliczności faktyczne realizacji inwestycji sprawiły, iż 
aneksem z dnia 4 kwietnia 2016 r. taka możliwość została przewidziana. W opinii 
NIK, rozpoczęcie eksploatacji części obiektów przed ustalonym umownie terminem 
miało racjonalne podstawy, bowiem obiekty te były już gotowe do wykorzystania ich 
do realizacji zadań publicznych. Spowodowało to jednak zmianę warunków realizacji 
tego przedsięwzięcia w postaci wydłużenia okresu czerpania przez partnera 
prywatnego korzyści z eksploatacji obiektów.  

UM Sopotu nie stwierdził nieprawidłowości w wykonaniu przez partnera prywatnego 
obowiązków odnoszących się do fazy inwestycyjnej. Prace zostały sfinalizowane 
odpowiednim formalnym zatwierdzeniem, odbiorem prac budowlanych (protokoły 
odbioru), a także uzyskaniem niezbędnych zezwoleń na rozpoczęcie działalności. 

Podczas oględzin stwierdzono, że stan techniczny oraz wizualny obiektów oraz 
infrastruktury nie budził zastrzeżeń. Z uwagi na obostrzenia związane z narodową 
kwarantanną ze względu na pandemię COVID-19 nie wszystkie wynajmowane 
lokale komercyjne (w tym restauracje, hotel „Molo”) mogły być czynne. Ta sytuacja 
może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową partnera prywatnego oraz 
najemców. W umowie o PPP partner prywatny zobowiązał się do bieżącego 
informowania podmiotu publicznego o istotnych zmianach w swojej sytuacji prawnej 
lub finansowej mogącej mieć wpływ na wykonanie obowiązków wynikających z tej 
umowy. Z uzyskanych w UM Sopotu wyjaśnień23 wynika, że jedynie na przełomie 
2015 i 2016 r. partner prywatny informował Miasto o trudnościach w rozliczeniu 
wynagrodzeń z podwykonawcami robót budowlanych. Miasto włączyła się 
w rozwiązanie problemu poprzez znalezienie mediatora, który miał doprowadzić do 
zawarcia ugód między stronami. Część sporów została zakończona ugodami, co do 
pozostałych – toczyły się postępowania sądowe. Jednakże, kwestie rozliczeń i ich 
zakończenia pozostały w wyłącznej kompetencji partnera prywatnego. Miasto nie 
było stroną ugód, czy też uczestnikiem postępowań sądowych. Ponadto, w związku 

                                                      
21  Korespondencja mailowa z 23 kwietnia 2021 r. z radcą prawnym UM Sopotu. 
22  Korespondencja mailowa z 23 kwietnia 2021 r. 
23  Mail od radcy prawnego z 27 stycznia 2021 r. 
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z udzieleniem na przedmiotową inwestycję pożyczki ze środków unijnej Inicjatywy 
JESSICA (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013), Bank Gospodarstwa Krajowego na bieżąco 
analizował kwestie finansowe związane z płynnością partnera prywatnego. 

Zakres rzeczowy wybudowanych obiektów był zgodny z postanowieniami §21 
umowy o PPP. Partner prywatny wybudował: nowy dworzec PKP wraz 
wyposażeniem oraz infrastrukturą (w stanie „pod klucz”), hotel, obiekt handlowy, 
parking naziemny i podziemny, a także układ komunikacyjny wraz 
z zagospodarowaną przestrzenią publiczną. 

Partner prywatny realizował obowiązki w zakresie utrzymania i zarządzania 
przestrzenią publiczną określone w dziale VII umowy o PPP, a także w umowie 
utrzymania i zarządzania z dnia 14 września 2015 r. (aneksowanej dnia 4 kwietnia 
2016 r.)24. Do zadań partnera prywatnego w tym zakresie należało: 

a) kompleksowe utrzymanie techniczne związane ze wszystkimi aspektami 
prowadzenia i eksploatacji, w szczególności: zarządzanie zakupami, płacami, 
ochroną przeciwpożarową, ochroną parkingów, rutynowymi naprawami, 
konserwacją, bieżące przeprowadzenie przeglądów oraz napraw wymaganych 
prawem oraz zużyciem; 

b) naprawa oraz bieżąca konserwacja, eksploatacja i serwis urządzeń wyposażenia 
obiektów, w szczególności wymiana rzeczy ruchomych i ich modernizacja. 

Partner prywatny, po podpisaniu umowy przenoszącej prawo do nieruchomości 
w dniu 26 lipca 2013 r., zapłacił – zgodnie z umową o PPP – dodatkową płatność 
gotówkową na rzecz podmiotu publicznego (tzw. premię) w wysokości 
zaproponowanej w ofercie w wysokości 11 111,11 zł netto. 

W związku ze zmianą ustawy o PPP25 Miasto Sopot przekazało 19 listopada 2018 r. 
ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego informację dotyczącą 
Przedsięwzięcia.  

 (akta kontroli str. 3-455, 739-888, 897-899, 921, 932-947, 992-1009, 1378-1523) 

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

Niewyegzekwowanie przez Miasto od partnera prywatnego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy o PPP do końca trwania okresu utrzymania 
i zarządzania przestrzenią publiczną.  

Zgodnie z zapisami §36 umowy o PPP po upływie połowy okresu utrzymania 
i zarządzania lub 4 lat (tj. do 30 czerwca 2020 r.) partner prywatny miał złożyć 
zabezpieczenie w wysokości 750 tys. zł, obowiązujące do końca trwania okresu 
utrzymania i zarządzania (lub umowy o PPP – tj. do 30 czerwca 2024 r.). 
Zabezpieczenie powinno być przedstawione Miastu na trzy tygodnie przed 
wygaśnięciem poprzedniego zabezpieczenia. 

W związku z nieprzedłożeniem ww. zabezpieczenia przez partnera prywatnego 
we wskazanym terminie oraz na wskazanych warunkach – Miasto mogło skorzystać 
z prawa zatrzymania depozytu pieniężnego lub zabezpieczenia w innej formie 
i zatrzymać środki pieniężne na rachunku bankowym, ewentualnie spieniężyć 
zabezpieczenie, o którym mowa w § 36 pkt. 2 umowy o PPP. 

Radca prawny Urzędu Miasta wyjaśniła26, że ze względu na sytuację epidemiczną 
w kraju, pozyskanie stosownego dokumentu, z przyczyn niezależnych od partnera 

                                                      
24  Dalej: umowa utrzymania i zarządzania. 
25  Wynikającą z ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U.2018.1693 art. 23). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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prywatnego uległo przedłużeniu. W dniu 28 stycznia 2021 r. partner prywatny 
poinformował Miasto, iż wystąpił do Ubezpieczyciela o wystawienie nowej gwarancji. 
Jednakże zgodnie z wnioskiem złożonym do Ubezpieczyciela, dodatkowo oprócz 
dokumentów finansowych zobowiązany został do dostarczenia opinii bankowej wraz 
z zaświadczeniami odpowiednich urzędów. Terminy są wydłużone w związku 
z faktem, iż większość pracowników pracuje zdalnie. Według wyjaśnień27 Miasto na 
bieżąco kontroluje pozyskiwanie przez partnera prywatnego gwarancji 
zabezpieczenia. 

Zdaniem NIK wyżej opisane utrudnienia nie zmieniają faktu, że w terminie 
przewidzianym umową o PPP nie ustanowiono stosownego zabezpieczenia, zaś 
starania o jego ustanowienie zostały podjęte z ponad półrocznym opóźnieniem, 
dopiero w czasie trwania niniejszej kontroli. Przedstawiona argumentacja wskazuje 
zatem na zaniechanie działań, a nie przyczyny niezależne od partnera prywatnego. 

(akta kontroli str. 69-70, 917-931) 

Realizacja zadań publicznych przez partnera prywatnego zapewniała osiągnięcie 
efektów założonych przez podmiot publiczny, choć okres eksploatacji obiektów 
rozpoczął się z 17-miesięcznym opóźnieniem w stosunku do pierwotnie ustalonego 
w umowie terminie. 

W wyniku realizacji Przedsięwzięcia nastąpiła gruntowna rewitalizacja terenów 
dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie, z jednoczesnym 
rozwiązaniem problemów komunikacyjnych na tym obszarze. 

Sposób wykonywania zobowiązań partnera prywatnego na etapie operacyjnym 
(etap świadczenia usług), z wyjątkiem braku ustanowienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy o PPP do końca trwania okresu utrzymania 
i zarządzania przestrzenią publiczną, nie budził zastrzeżeń. W szczególności 
dotyczyło to kompleksowego utrzymania technicznego przestrzeni publicznej, 
a także jej dostępności dla obywateli. 

2. Efekty realizacji zadań publicznych w formule PPP  
Potrzeby i wymagania Miasta na etapie planowania 
W 2010 r. w dokumencie „Opis potrzeb i wymagań podmiotu publicznego dla 
postępowania prowadzonego przez Gminę Miasta Sopot w oparciu o przepisy 
ustawy o koncesji na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia 
pn. Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nim 
terenów z udziałem podmiotów prywatnych28 określono opis potrzeb i wymagań 
związanych z m.in.: zaprojektowaniem i budową (pkt 6), a w pkt. 7 – kompleksowym 
utrzymaniem obiektów i zarządzaniem nimi (np. kwestie zapewnienia bieżących 
przeglądów, ochrony, bezpieczeństwa, ubezpieczenia oraz prowadzenie 
dokumentacji, wykonywanie planów marketingowych, zarządzanie marką, 
zarządzanie powierzchnią komercyjną, promowanie działalności obiektów). 

Ostateczny zakres rzeczowy Przedsięwzięcia, a także zagadnienia związane 
z kompleksowym utrzymaniem obiektów i zarządzaniem nimi, były wynikiem 
negocjacji prowadzonych w ramach postępowania. Szczegółowe wymagania 
podmiotu publicznego określono w dokumentacji projektowej oraz umowie o PPP.  

Wskaźniki rezultatów oraz wskaźniki oddziaływania Przedsięwzięcia zostały 
zaproponowane w opracowaniu Analiza strategiczna Przedsięwzięcia…29 bez 

                                                                                                                                       
26  Korespondencja mailowa z 20 stycznia oraz 1 lutego 2021 r. 
27  Korespondencja mailowa z 26 lutego 2021 r. 
28  Dokument z 10 czerwca 2010 r. Ww. Opis został również zamieszczony w ogłoszeniu o koncesji na roboty 

budowlane z 10 czerwca 2010 r. 
29  Analiza strategiczna Przedsięwzięcia polegającego na gruntownej rewitalizacji terenów dworca PKP 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

10 

podawania konkretnych parametrów. W Urzędzie Miasta nie ustalono mierników do 
oceny ww. wskaźników. W Mieście nie skonkretyzowano ww. oczekiwań w postaci 
wymiernych założeń (np. w formie wskaźników oddziaływania czy rezultatów). 

(akta kontroli str. 3-116, 147-185, 739-888, 933-938, 1378-1498) 

Cele i efekty realizacji zadania 
Cel Przedsięwzięcia stanowiła realizacja zadań publicznych należących do zakresu 
zadań własnych gminy30. W szczególności były to zadania publiczne z zakresu: 

− rewitalizacji zabudowy miejskiej, 
− ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami Miasta, 
− gminnych dróg, ulic i organizacji ruchu drogowego, 
− lokalnego transportu zbiorowego, 
− turystyki, w tym terenów rekreacyjnych, 
− zieleni gminnej, 
− gospodarowania gminnymi i kolejowymi obiektami oraz urządzeniami 

użyteczności publicznej, 
− promocji Miasta. 

Planowane korzyści z realizacji Przedsięwzięcia stanowiła rewitalizacja terenów 
dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nim terenów. 
Zgodnie z umową PPP zbudowany został kompleks obiektów, w którym znajdują się 
m.in. nowoczesne centrum obsługi pasażerów, hotel „Molo”, powierzchnie biurowe, 
handlowe, gastronomiczne, parkingi. Powierzchnia użytkowa nowych budynków 
wyniosła ok. 20 tys. m2. Na całość składał się również m.in. dwupoziomowy plac 
miejski połączony z ul. Bohaterów Monte Cassino. 

Ponadto, osiągnięto zakładane efekty realizacji Przedsięwzięcia, tj.31: 

1) efekty gospodarcze, w szczególności: 
− wzrost atrakcyjności miejsca – funkcjonalna wizytówka miasta, 
− powstanie reprezentacyjnego dworca kolejowego, 
− wygenerowanie dodatkowego ruchu turystycznego – na przestrzeni 

kontrolowanego okresu można zauważyć rosnącą tendencję32 – według 
danych Miasta w 2012 r. odnotowano ok. 760 tys. biletowanych wejść na 
molo, w 2016 r. ok. 1 080 tys., zaś w roku 2020 r. – ok.1 180 tys.; 
prowadzone w UM Sopotu badania obłożenia obiektów noclegowych 
pokazują, iż latem sięga ono ponad 60% rocznie (90% w sezonie letnim) 
przy zwiększającej się bazie turystycznej33; 

− przyciągnięcie inwestorów, powstanie nowych firm – 
w kompleksie działają obecnie 44 firmy; są to w szczególności 
lokale handlowo-usługowe, w tym m.in. lokale oferujące zakup artykułów 

                                                                                                                                       
w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów, z udziałem podmiotów prywatnych, autor – Invesment 
Support, październik 2009 r., str. 65. 

30  O których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.), art. 1 ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (tj. Dz.U. z 1997 Nr 10 
poz. 22 ze zm.). Ponadto, zrealizowano zadania PKP SA, wynikające z z ustawy z dnia 8 września 2000 r. 
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 84, poz.948, z późn. zm.) i statutu PKP SA. 

31  Źródło: Raport pn. Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów 
z udziałem podmiotów prywatnych”, s. 12-13, https://www.ppp.gov.pl/media/system/podstrony/Raport-
Sopot-ppp-8-06-2016-fin.pdf 

32  Poza ostatnim okresem, w którym liczba turystów spadła ze względu na pandemię oraz obostrzenia 
w podróżowaniu. 

33  Przy wzroście liczby obiektów kategoryzowanych (od 2012 r. zwiększyła się liczba hoteli z 15 do 21). O kilka 
tysięcy zwiększyła się też liczba miejsc noclegowych w obiektach niekategoryzowanych prowadzonych 
przez osoby fizyczne. Z danych Miasta na temat wynajmu mieszkań wiadomo, że obłożenie w obiektach 
niekategoryzowanych utrzymuje się na poziomie powyżej 80%. Jeśli chodzi o okres pozasezonowy, to 
średnie obłożenie utrzymuje się na poziomie 50-60%. 
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spożywczych, kawiarnie i restauracje, prasa, fitness klub, apteka, drogeria 
oraz inne punkty oferujące różnego rodzaju usługi (np. Sopoteka); 

− ożywienie miasta dzięki mieszanemu charakterowi i funkcji powstających 
budynków – dworzec, biura, sklepy, hotel; 

2) efekty społeczne, w szczególności: 
− powstanie nowego placu w miejscu zaniedbanych budynków kolejowych 

i ciągów pieszych, który umożliwia organizację imprez miejskich 
i kulturalnych, 

− podniesienie standardów miejskich – miejsce estetyczne, przyjazne 
i bezpieczne (strefa monitorowana), 

− zwiększenie dostępu dla podróżnych do internetu (sieć Wi-Fi)  
i innowacyjnych usług sieciowych, 

− utworzenie nowych miejsc pracy – zatrudnienie znalazło w Sopot Centrum 
ok. 500 osób; 

− udogodnienia dla poruszania się osób niepełnosprawnych – likwidacja 
barier architektonicznych; zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych 
na każdą kondygnację- można dojechać windą z poziomu parteru parkingu 
podziemnego na każde piętro; 

3) efekty związane z zagospodarowaniem przestrzennym: 
− utworzenie bezkolizyjnej komunikacji samochodowej – powstały dwa nowe 

ronda;  
− wzrost liczby miejsc parkingowych podziemnych (244) oraz naziemnych 

(45); 
− utworzenie przestrzeni ruchu pieszego i zwiększenie jego bezpieczeństwa - 

powstała ul. Nowa Dworcowa; przestrzeń publiczna wyposażona została 
w elementy małej architektury takie jak m.in. ławki, oświetlenie; powstały 
nowe sieci, m.in. wodno-kanalizacyjne; 

− na terenie dworca kolejowego wybudowano: odwodnienie podziemnego 
parkingu z systemem retencyjno-pompowym, który zabezpiecza przed 
zalewaniem podczas gwałtownych spływów wód opadowych i roztopowych; 
zbiornik podziemny wraz z przepompownią awaryjną pod drogą publiczną 
zabezpieczającym przed zalaniem (poziom -2); 

− w obiektowych instalacjach kanalizacji deszczowej wybudowano zbiorniki 
retencyjne i zielone powierzchnie chłonne wód opadowych (tzw. zielone 
dachy), odciążające miejskie sieci kanalizacji deszczowej;  

− na terenach przydworcowych wybudowano nowy odcinek podziemnego 
kanału o średnicy 1,0 m i długości 78 m, oraz czterema komorami 
rewizyjnymi, przy jednoczesnej likwidacji starego kanału, kolidującego 
z wjazdem do parkingu w części podziemnej dworca kolejowego; 

− zmodernizowano i uporządkowano istniejące sieci miejskie z jednoczesną 
budową nowych przyłączy, dla odbioru wód opadowych z kompleksu 
budynków nowego dworca kolejowego oraz nowego układu drogowego 
(ul. Chopina, ul. Kościuszki, ul. Dworcowa); 

− zaprojektowano miejską sieć kanalizacji deszczowej z systemem retencji, 
w ul. Kolejowej, uwzględniającą zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych z obszaru pomiędzy Al. Niepodległości i ulicami: Dworcową, 
Podjazd i Marynarzy; 

− do kompleksu dworcowego doprowadzony został ciepłociąg, dzięki czemu 
dostęp do ciepła systemowego mają również inne obiekty w tej części 
Sopotu; 

4) efekty środowiskowe: 
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− optymalizacja wykorzystania energii – centrale wentylacyjne z odzyskiem 
ciepła, oświetlenie wewnętrze oraz zewnętrzne w obiekcie typu LED;  

− zagospodarowanie zieleni – dokonano gruntownego uporządkowania zieleni 
w tej części miasta – powstały dwa skwery i kilka przestrzeni zielonych; 
dokonano nasadzeń ponad 100 sztuk drzew dużych, 50 sztuk drzew niskich 
i dużych krzewów; partner prywatny dokonał również nasadzeń 
zastępczych; 

− promowanie ekologicznych środków transportu – w parkingu podziemnym 
powstała stacja ładowania samochodów elektrycznych; 

− ograniczenie emisji spalin dzięki sprowadzeniu całości ruchu ul. Dworcowej 
pod ziemię, przeniesienie postoju taksówek, samochodów i autokarów 
turystycznych; 

5) inne efekty: 
− rozwój urbanistyczny miasta, 
− znaczący efekt promocyjny,  
− wzrost wpływów dla Miasta o: podatek od nieruchomości – ok. 620 tys. zł 

rocznie, użytkowanie wieczyste – 80 tys. zł rocznie; opłatę uzdrowiskową 
(zależna od obłożenia hotelu „Molo”) – ok 20-25 tys. zł rocznie; opłaty za 
koncesje – 74,3-133,6 tys. zł34. 

Na terenie Przedsięwzięcia (na podstawie oddzielnej umowy zawartej w dniu 
1 czerwca 2015 r. przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Wybickiego z partnerem 
prywatnym) na 679 m2 powierzchni zlokalizowano Sopotekę – Miejską 
Multimedialną Bibliotekę Publiczną (Mediateka). Sopoteka stała się największą filią 
wśród sopockich oddziałów biblioteki. Według uzyskanych w UM Sopot informacji35, 
partner prywatny w ramach prac adaptacyjnych i wykończeniowych za kwotę 
ok. 1,2 mln zł dostosował lokal do sprawowanych obecnie funkcji. Koszty 
adaptacyjne mają być spłacane przez 10 lat w ramach czynszu – co razem 
z miesięcznym wymiarem czynszu wynosiło łącznie 73,21 zł/m2 netto (do tego 
dochodzą koszty eksploatacji i mediów według zużycia)36. 

W miejscu starego dworca powstało nowoczesne Centrum Obsługi Pasażera, 
przygotowane do obsługi ok. 5 800 pasażerów w ciągu doby. Na powierzchni 
517,72 m² znajdują się na kasy, poczekalnie, skrzynki bagażowe, przestrzenie 
przeznaczone pod komercjalizację (sklep piekarniczy, bankomaty). Wartość lokalu 
dworca według wyceny to 4 375 tys. zł. 

Za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego pozostałych gruntów o powierzchni 
3 912 m2, stanowiących własność Skarbu Państwa – PKP SA otrzymały 8 497 tys. zł 
od partnera prywatnego. 

W ocenie Prezydenta Miasta37 Przedsięwzięcie stanowi dla wielu przyjezdnych 
pierwszą przestrzeń kontaktu z miastem, a więc jednocześnie w istotnym stopniu 

                                                      
34  Dane UM Sopotu. W 2018 r. opłaty za koncesje wyniosły 74,3 tys. zł, zaś w 2019 r. – 98,7 tys. zł. 
35  Korespondencja mailowa z 27 stycznia 2021 r. od kierownik Referatu Mienia i Nadzoru Właścicielskiego 

w Wydziale Strategii Rozwoju Miasta. 
36  W latach 2016-2020 Miejska Biblioteka Publiczna wydatkowało na ten cel (kwoty brutto):  

− w 2016 r.: 938,1 tys. zł, w tym koszty: czynszu, zawierającego prace adaptacyjne: 733,7 tys. zł, 
eksploatacji: 170,4 tys. zł, mediów: 34 tys. zł; 

− w 2017 r.: 957,1 tys. zł, w tym koszty: czynszu, zawierającego prace adaptacyjne: 733,7 tys. zł, 
eksploatacji: 170,4 tys. zł, mediów: 53 tys. zł; 

− w 2018 r.: 1 054,3 tys. zł, w tym koszty: czynszu, zawierającego prace adaptacyjne: 748,4 tys. zł, 
eksploatacji: 170,4 tys. zł; mediów: 135,5 tys. zł; 

− w 2019 r.: 1 051,7 tys. zł, w tym koszty: czynszu, zawierającego prace adaptacyjne: 754,4 tys zł, 
eksploatacji: 173,1 tys. zł; mediów: 124,3 tys. zł; 

− w 2020 r.: 1 087,6 tys. zł, w tym koszty: czynszu, zawierającego prace adaptacyjne: 777,8 tys. zł, 
eksploatacji: 174,1 tys. zł; mediów oraz konserwacji: 141,2 tys. zł. 

37  Pismo Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 15 stycznia 2021 r.  
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determinuje jego postrzeganie. Budowa kompleksu przyczyniła się również do 
rewitalizacji okolicznych obiektów, a więc realnie wpłynęła na rozwój miasta. 

Partner prywatny zarządza i ponosi koszty eksploatacji, utrzymania, pielęgnacji 
i ubezpieczenia przestrzeni publicznej, w tym ul. Nowej Dworcowej na wszystkich 
poziomach. 
Zgodnie z zapisami umowy o PPP, po ośmiu latach od zakończenia inwestycji, 
tj. 30 czerwca 2024 r., zakończy się faza zarządzania przez partnera prywatnego 
ul. Nową Dworcową wraz z miejscami postojowymi wzdłuż tej ulicy (2 796 m²). 
Po zakończeniu obowiązywania umowy o PPP Miasto podejmie decyzję, kto stanie 
się nowym zarządcą przestrzeni publicznej: czy będzie to np. ZDiZ, czy może inny 
podmiot wybrany w stosownym postępowaniu. 

(akta kontroli str. 3-116, 147-185, 739-888, 908-916, 933-938, 1010-1498) 

Szacowane i faktyczne koszty realizacji zadania 
W styczniu 2010 r. wybrany przez Miasto doradca ekonomiczno-finansowy dokonał 
analizy finansowej (okres prognozy finansowej przyjęto na 40 lat), w której m.in. 
dokonał oszacowania kosztów inwestycyjnych i źródeł finansowania oraz przyszłych 
przychodów z działalności komercyjnej38. Oszacowany przez doradcę Miasta łączny 
budżet Przedsięwzięcia (256,8 mln zł) przewidywał następujące pozycje39:  

− koszty przygotowawcze - 9,9 mln zł, 
− teren inwestycyjny - 10,3 mln zł40, 
− nakłady inwestycyjne netto - 168,4 mln zł41, w tym m.in.: 

o roboty przygotowawcze - 6,1 mln zł, 
o układ komunikacyjny - 8,4 mln zł, 
o zagospodarowanie terenu -1,1 mln zł, 
o obiekty handlowe z lokalem dworca i parkingiem podziemnym - 113,5 mln, 
o hotel z parkingiem podziemnym - 24 mln zł, 
o wyposażenie obiektów - 15,4 mln zł, 

− inżynier kontraktu - 3,4 mln zł, 
− rezerwa - 8,4 mln zł, 
− koszty finansowe - 12,3 mln zł, 
− podatek VAT - 41,9 mln zł, 
− pozostałe koszty (administracyjno-biurowe, opłaty i podatki) - 2,2 mln zł. 
Szacunkowe analizy finansowe wykazały, że partner prywatny uzyska stopę zwrotu 
na poziomie uznanym za akceptowalny dla zainteresowanych podmiotów. Doradca 
wykazał również opłacalność realizacji Przedsięwzięcia dla jego pozostałych 
uczestników, tj. zarówno dla UM Sopotu, jak i spółki PKP SA 

Przedstawione wyliczenia z lutego 2010 r. były następnie korygowane wraz 
z opracowaniem nowego programu funkcjonalno-użytkowego i z koncepcją 
architektoniczną, sporządzeniem wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę oraz 
przyjętymi ustaleniami w trakcie negocjacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami 
                                                      
38  „Wstępny biznes plan koncepcji zagospodarowania terenów dworca PKP w Sopocie”, Investment Support, 

styczeń 2010 r., a także „Wielowariantowa analiza organizacyjno-prawna oraz finansowo-ekonomiczna 
modelu wykonalności Przedsięwzięcia”, Investment Support, styczeń 2010 r., s. 197. 

39  Dane z raportu: „Wstępny biznes plan koncepcji zagospodarowania terenów dworca PKP w Sopocie”, 
Investment Support, styczeń 2010 r., s. 27-28. 

40  Na potrzeby analizy łączną wartość terenu inwestycyjnego oszacowano na 21,7 mln zł, z czego prawo 
własności nieruchomości należących do Miasta Sopotu na 13,1 mln zł (wartość bez gruntów 
przeznaczonych na drogi, które nie stanowiły wkładu Miasta do Przedsięwzięcia), zaś prawo użytkowania 
gruntów Skarbu Państwa (wraz z naniesieniami), w gestii PKP SA na 8,6 mln zł.  

41  Biuro Wycen i Kosztorysów Budowlanych „Dalmar” oszacowało nakłady inwestycyjne na 146,8 mln zł netto 
(179,1 mln zł brutto, przy podatku VAT 22%), za: „Wstępny biznes plan koncepcji zagospodarowania 
terenów dworca PKP w Sopocie”, Investment Support, styczeń 2010 r., s. 28. Nakłady te nie obejmowały 
kosztów inżyniera kontraktu (2% wartości nakładów inwestycyjnych), rezerwy (5%) oraz kosztów 
finansowych. 
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Przedsięwzięcia (m.in. Miasto Sopot, PKP SA, partner prywatny, instytucje 
finansujące itp.). 

W ogłoszeniu o koncesji na roboty budowlane dla projektu „Zagospodarowanie 
terenów dworca PKP SA w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów” 
z 15 czerwca 2010 r. została podana szacunkowa wartość zamówienia (netto) 
w przedziale 180-250 mln zł. 

Z końcowego zestawienia nt. nakładów poniesionych przez partnera prywatnego42 
wynika, że jego łączne wydatki (łącznie z nabyciem gruntu) wyniosły 113,3 mln zł 
netto (137,6 mln zł brutto)43. Wartość ta była znacznie poniżej kosztów zakładanych 
przez Miasto w ww. analizie ze stycznia 2010 r. oraz w ww. ogłoszeniu o koncesji na 
roboty budowlane z czerwca 2010 r. Niższe od przewidywanych wydatki korzystnie 
wpłynęły na opłacalność projektu z punktu widzenia partnera prywatnego. 

W umowie sprzedaży i zamiany nieruchomości zawartej w dniu 10 września 2013 r., 
będącej wykonaniem umowy o PPP, ustalono, że wartość nakładów na przestrzeń 
publiczną i pozostałą przestrzeń publiczną będzie wynosiła 9 500 000 zł plus 
należny podatek VAT. W ww. umowie ustalono też, że zapłata ceny sprzedaży 
nieruchomości w kwocie 8 022 990 zł44 na rzecz Miasta nastąpi przez partnera 
prywatnego w ten sposób, że zostaną wykonane roboty budowlane, w tym roboty 
publiczne polegające na budowie i modernizacji ww. przestrzeni, a po należytym 
wykonaniu tych nakładów, strony dokonają potrącenia wierzytelności z tytułu części 
ceny za sprzedaż nieruchomości z wierzytelnością z tytułu zwrotu nakładów na 
ww. przestrzenie. Partner prywatny zapłacił Miastu kwotę stanowiącą równowartość 
podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości, tj. 255 990 zł, w związku z tym do 
rozliczenia pozostała kwota 7 767 000 zł. 

Z wyceny ww. nakładów z sierpnia 2016 r., wykonanej zgodnie z umową o PPP na 
zlecenie partnera prywatnego wynikało, że nakłady te wyniosły łącznie 22,6 mln zł 
(netto)45, tj. o 13,1 mln więcej niż określono w ww. umowie sprzedaży i zamiany 
nieruchomości zawartej w dniu 10 września 2013 r. Z kolei wartość rynkowa 
nieruchomości będących własnością Miasta, do których prawa przekazano 
partnerowi prywatnemu46, wyniosła 14,2 mln zł (według operatów szacunkowych 
z 2012 r.). 

W dniu 15 listopada 2016 r.47 Miasto zawarło z partnerem prywatnym porozumienie 
w przedmiocie rozliczenia nakładów na przestrzeń publiczną i pozostałą przestrzeń 
publiczną48. W Porozumieniu tym ustalono, że niezależnie od rzeczywistej wartości 
nakładów poniesionych przez partnera prywatnego, należność za te nakłady 
(9 500 tys. zł plus należny podatek VAT 2 185 tys. zł) wyniesie 11 685 tys. zł. 

                                                      
42  Znajdują się one w dokumencie pn. Ocena stanu realizacji inwestycji. Raport końcowy, Warszawa, styczeń 

2017 r. Według stanu rzeczowego na 1 grudnia 2016 r., według stanu finansowego na 30 listopada 2016 r. 
43  Z tego na zakup gruntu 8,5 mln zł. Koszt realizacji prac budowlanych: 103,4 mln zł. Na realizację inwestycji 

partner prywatny otrzymał niskooprocentowaną pożyczkę ze środków unijnej Inicjatywy JESSICA (w ramach 
RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013) w wysokości 41,9 mln, tj. 37,1% wydatków 
kwalifikowalnych (36,3% nakładów inwestycyjnych netto). Dane zamieszczone w bazie zawartych umów 
PPP (https://www.ppp.gov.pl/) prowadzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wskazują, że 
dla kontrolowanego Przedsięwzięcia wartość nakładów inwestycyjnych brutto wyniosła 139,0 mln zł. 

44  Z tego 6 654 000 zł za prawa własności do działek (KW nr GD1S/00004546/1): nr 151/2 obszaru 0,2048 ha, 
nr 151/3 obszaru 0,0115 ha, nr 151/4 obszaru 0,1409 ha, a także 1 368 990 zł za prawa własności do działki 
152/3 (KW nr GD1S/00004692/9). Ponadto, na podstawie tej samej umowy, Miasto sprzedało partnerowi 
prywatnemu udział wynoszący 849.700.000/1.174.219.481 części w prawie użytkowania wieczystego działki 
nr 149/1, obszaru 0,3912 ha, wraz z takim udziałem w prawie własności budynków i urządzeń 
posadowionych na tej nieruchomości za cenę 8 497 000 zł (zapłata przez partnera prywatnego za zgodą 
Miasta nastąpiła bezpośrednio do PKP S.A.) 

45  Z czego 19,2 mln zł na przestrzeń publiczną i 3,4 mln zł na pozostałą przestrzeń publiczną. 
46  W wykonaniu umowy o PPP na podstawie umowy sprzedaży i zamiany nieruchomości zawartej w dniu 

10 września 2013 r. 
47  Data podpisania. Data umowy w jej komparycji to 7 listopada 2016 r. 
48  Dalej: „Porozumienie”. 
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Intencją stron było takie uregulowanie rozliczenia, by Miasto nie angażowało 
środków finansowych w rozliczeniu z partnerem prywatnym, poza zapłatą przez 
Miasto kwoty podatku VAT w wysokości 2 185 tys. zł. 

Biorąc pod uwagę powyższe rozliczenia wartość nakładów partnera prywatnego na 
ww. przestrzenie oraz VAT z tytułu nabycia nieruchomości (łącznie ok. 22,6 mln zł) 
kwota ta przewyższała wartość przekazanych partnerowi prywatnemu przez Miasto 
nieruchomości oraz zapłaconego przez nie VAT (łącznie o 16,4 mln zł).  

Środki trwałe z dokumentów OT (etap I oraz etap II) zostały przyjęte do ewidencji 
środków trwałych Miasta w 2017 oraz 2021 roku (szerzej na ten temat w sekcji: 
Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze 3 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego). Środki trwałe stanowiące nakłady na pozostałą przestrzeń publiczną 
(układ drogowy, ronda ul. Podjazd i ul. Chopina, układ drogowy ul. Dworcowa) 
zostały przekazane do Zakładu Dróg i Zieleni49 jako zarządcy. Te same czynności 
dokonano w zakresie nakładów na kanalizację deszczową (tzw. deszczówkę). 

(akta kontroli str. 3-116, 147-185, 739-888, 1010-1377) 

Prognozowane i faktyczne wyniki finansowe partnera prywatnego 

W dokumencie „Wielowariantowa analiza organizacyjno-prawna oraz finansowo-
ekonomiczna modelu wykonalności Przedsięwzięcia”50, doradca ekonomiczno-
finansowy przedstawił m.in. prognozę finansową. W okresie prognozy (na 40 lat), 
działalność partnera prywatnego miała generować stratę netto w dwuletnim okresie 
inwestycyjnym oraz pierwszym roku eksploatacji51, zaś zysk netto – od drugiego 
roku fazy operacyjnej (1 184 tys. zł), który z roku na rok zwiększa się osiągając 
43 016 tys. zł w 40-tym roku eksploatacji.  

Przychody netto ze sprzedaży i koszty działalności52 partnera prywatnego w okresie 
operacyjnym miały wynosić odpowiednio: 21 989 tys. zł i 11 741 tys. zł w pierwszym 
roku działalności (2016), 24 417 tys. zł i 12 257 tys. zł w drugim roku (2017), 
26 441 tys. zł i 12 750 tys. zł w trzecim roku (2018), 27 234 tys. zł i 13 000 tys. zł 
w czwartym roku (2019), 28 051 tys. zł i 13 230 tys. zł w piątym roku (2020). 

Z danych finansowych dotyczących Sopot Centrum (wraz z hotelem i parkingiem) 
uzyskanych od partnera prywatnego wynika, że jego przychody netto ze sprzedaży, 
koszty działalności oraz wynik netto w okresie operacyjnym wyniosły odpowiednio:  

− w 2016 r.: 8 349,5 tys. zł / 10 379 tys. zł / -3 964 tys. zł (strata); 

− w 2017 r.: 13 267 tys. zł / 12 047,4 tys. zł / 3,1 tys. zł (zysk);  

− w 2018 r.: 16 340,3 tys. zł / 12 085,8 tys. zł / 845,8 tys. zł (zysk); 

− w 2019 r.: 16 643,1 tys. zł / 12 447,5 tys. zł / 2 026,7 tys. zł (zysk);  

− w 2020 r.(do 30 września): 10 096,6 tys. zł / 8 120,9 tys. zł / 1 221 tys. zł (zysk). 

Z przedstawionych danych finansowych wynika, że przychody osiągnięte w latach 
2016-2019 stanowiły przeciętnie 53,8% zakładanych w ww. analizie, przy czym 
w poszczególnych latach wyniosły one odpowiednio: 38% - w 2016 r., 54,3% - 
w 2017 r., 61,8% - w 2018 r. oraz 61,1% - w 2019 r. Natomiast faktyczne koszty 
działalności wyniosły przeciętnie 94,3% kosztów planowanych w ww. analizie 
(odpowiednio: 88,4%, 98,3%, 94,8% oraz 97,7%). W efekcie również wygenerowany 
wynik na sprzedaży w latach 2016-2019 był na poziomie 12,7% planu (1 910 tys. zł 
wobec planowanych 12 583 tys. zł). 

                                                      
49  Dalej: ZDiZ. 
50  Autorstwa Investment Support, styczeń 2010 r., s. 196-204. 
51  Prognozowana strata netto wynosiła: -1 117 tys. zł w roku -2, -1 969 w roku -1 oraz -967 w roku 1.  
52  Łącznie centrum usługowe, hotel i parkingi. 
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Partner prywatny poinformował ponadto, że odsetek wynajętej powierzchni 
komercyjnej wyniósł 91,2%. Obłożenie w hotelu „Molo” wynosi ok. 60% w ciągu roku 
(latem ok. 90%)53, w 2020 r. z uwagi na COVID-19 i zamknięcie – obłożenie 
wyniosło 30% w skali roku. Skala wykorzystania hali/ Sopot Centrum przez 
pasażerów PKP wynosiła ok. 10 mln osób rocznie (zgodnie z pozyskiwanymi 
danymi z systemu przeliczenia ludzi). Odchylenia od szacowanych przychodów 
o 40-60% mogą świadczyć o zbyt optymistycznym ich szacowaniu na etapie 
przygotowawczym. W szczególności w ww. prognozie założono, że: średni czynsz 
netto 1 m2 powierzchni handlowo-usługowej wyniesie 120 zł miesięcznie (dane za 
rok bazowy) przy obłożeniu 75% w pierwszym roku, 80% w drugim, 85% od 
trzeciego roku. W rzeczywistości, biorąc pod uwagę chociażby czynsz płacony przez 
Sopotekę (i to wraz ze spłatą nakładów adaptacyjnych), uzyskiwane stawki czynszu 
były mniejsze. Z kolei koszty eksploatacyjne przedstawione w prognozie były tylko 
nieznacznie niższe od rzeczywistych kosztów.  

 (akta kontroli str. 933-938, 975-991, 1010-1377) 

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

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację zadań publicznych przez 
partnera prywatnego. Zakres i jakość zadań publicznych realizowanych w ramach 
kontrolowanego projektu PPP przyczyniły się do osiągnięcia efektów założonych 
przez UM Sopot. 

3. Nadzór podmiotu publicznego nad majątkiem 
publicznym oddanym do dyspozycji podmiotu 
prywatnego oraz nad jakością usług publicznych 
w ramach PPP 

Miasto zabezpieczyło sobie w postanowieniach zawartych w umowie o PPP 
możliwość monitorowania działań partnera prywatnego. Pozwalają one ocenić jego 
wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań.  

Partner prywatny wykonywał obowiązek określony w art. 8 ust. 3 ustawy o PPP, 
tj. obowiązek bieżącego raportowania podmiotowi publicznemu o stanie realizacji 
Przedsięwzięcia i stanie technicznym składnika majątkowego wykorzystywanego 
przez partnera prywatnego do realizacji Przedsięwzięcia. Zasady, szczegółowy tryb 
oraz częstotliwość raportowania określa umowa o PPP. 

Zgodnie z §10 ust.1 umowy o PPP przez okres jej obowiązywania Miastu 
przysługują uprawnienia kontrolne, których celem jest zapewnienie zgodności 
realizacji Przedsięwzięcia z celami publicznymi Miasta, z prawem, z ofertą oraz 
z dokumentacją projektową. 

Na mocy z §10 ust.4 umowy o PPP do realizacji uprawnień kontrolnych Prezydent 
Miasta Sopotu powołał Komisję Nadzorczą54. W jej skład wchodzili przedstawiciele 
Miasta oraz PKP SA Pracami Komisji Nadzorczej kierował przewodniczący – 
Prezydent Miasta. Najważniejsze zadania Komisji Nadzorczej w okresie 
obowiązywania umowy o PPP stanowiły: 

                                                      
53  Według prognozy obłożenie hotelu miało wynosić 60% w pierwszym roku, 70% - w drugim i 75% - 

w kolejnych latach. 
54  Po podpisaniu umowy o PPP zarządzeniem Prezydenta Miasta Sopotu Nr 1114/2013, z dnia 4 grudnia 

2013 r., komisja przetargowa Przedsięwzięcia została przekształcona w Komisję Nadzorczą. Prezydent 
Miasta Sopotu powierzył nowej komisji wykonanie czynności zastrzeżonych w umowie o PPP dla kierownika 
zamawiającego w wykonaniu uprawnień kontrolnych Miasta Sopotu. Komisja nadzorcza była kontynuacją 
komisji przetargowej i stanowiła zespół pomocniczy Prezydenta Miasta Sopotu.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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17 

− bieżący nadzór nad prowadzoną przez partnera prywatnego inwestycją na 
wszystkich jej etapach, w szczególności w zakresie dotyczącym przestrzeni 
publicznej i pozostałej przestrzeni publicznej, oraz w zakresie nowego dworca; 

− współpraca z partnerem prywatnym w całym okresie realizacji Przedsięwzięcia; 

− wydawanie wiążących partnera prywatnego zaleceń i instrukcji, w formie 
pisemnej; 

− kontrola budowanych obiektów, w zakresie ich zgodności z dokumentacją 
projektową, w szczególności w zakresie zastosowanych materiałów, rozwiązań 
technicznych i estetycznych. 

Komisja Nadzorcza zakończyła funkcjonowanie z dniem przedstawienia przez 
partnera prywatnego decyzji o dopuszczeniu do użytkowania wybudowanych 
obiektów, w szczególności przestrzeni publicznej, pozostałej przestrzeni publicznej 
i nowego dworca PKP (30 czerwca 2016 r.). W jej miejsce nie powołano innego 
zespołu. 

Dodatkowo, przez okres przygotowawczy oraz fazę inwestycyjną, organizowane 
były spotkania partnera prywatnego z Miastem w celu rozwiązywania bieżących 
problemów związanych z inwestycją. Ze spotkań sporządzano notatki służbowe. 

Zgodnie z umową o PPP podczas trwania etapu inwestycyjnego partner prywatny 
został zobowiązany do przekazywania podmiotowi publicznemu comiesięcznych 
pisemnych raportów ze stanu realizacji prac oraz robót planowanych do wykonania 
w kolejnym miesiącu kalendarzowym. Ponadto, doradca techniczny inwestycji 
przekazywał Miastu miesięczne raporty, stanowiące podstawę oceny postępu prac 
budowlanych.  

Zgodnie z §10 ust.16 umowy o PPP, w okresie utrzymania i zarządzania partner 
prywatny jest zobowiązany do przedstawiania rocznych raportów z podjętych 
działań. Ponadto, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Umowy o PPP („Standardy dla 
Utrzymania i Zarządzania Przestrzenią Publiczną”), partner prywatny jest 
zobowiązany do przedkładania (wraz z raportem rocznym) zestawienia kosztów 
i wydatków poniesionych w związku z utrzymaniem i zarządzaniem przestrzenią 
publiczną.  

Uprawnienia kontrolne Miasta są również zawarte w §3 umowy utrzymania 
i zarządzania przestrzenią publiczną z dnia 14 września 2015 r. Na mocy §3 ust. 4 
ww. umowy partner prywatny jest zobowiązany sporządzać roczne raporty z okresu 
utrzymania i zarządzania przestrzenią publiczną według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do tej umowy55. 

Partner prywatny przedstawił Miastu56 raporty roczne za: 2016 r. (13 marca 
2017 r.57), 2017 r. (30 kwietnia 2018 r.), 2018 r. (29 stycznia 2019 r.), 2019 r. 
(19 lutego 2020 r.).  

Z ww. raportów rocznych wynika, że majątek wykorzystywany przez partnera 
prywatnego do realizacji zadań publicznych zachowywał swoją wartość oraz 
funkcjonalność. Stan fizyczny obiektów był sprawdzany przez niezależnych 
ekspertów. Nie stwierdzono stanów nieprawidłowych lub niepożądanych. 

                                                      
55  Wzór ten obejmuje (w związku utrzymaniem i zarządzaniem przestrzenią publiczną): wskazanie czynności 

podejmowanych przez partnera prywatnego, udzielanie informacji o jej stanie technicznym, zestawienie 
kosztów i wydatków na nią, wskazanie okoliczności i zdarzeń, które utrudniły lub uniemożliwiły normalne 
korzystanie z niej, wskazanie czynności w związku z uwagami Miasta lub Komisji Nadzorczej. 

56  Raporty były przekazywane do Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju Miasta. 
57  Pierwszy raport został przedstawiony Miastu stosownie do §10 ust.17 umowy o PPP, tj. w terminie siedmiu 

dni od pierwszej rocznicy rozpoczęcia okresu utrzymania i zarządzania (do 7 lipca 2017 r.). Zestawienie 
kosztów i wydatków poniesionych przez partnera publicznego przekazano do Miasta z 7 września 2017 r. 
Partner prywatny przeprosił za opóźnienie nie podając jednak jego przyczyny. Opóźnienie to nie generowało 
jednak negatywnych skutków dla Miasta. 
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zagrażających prawidłowej realizacji Przedsięwzięcia. Nie stwierdzono również 
przypadków niewłaściwego wykorzystywania majątku publicznego przez partnera 
prywatnego. Według zestawienia kosztów i wydatków partnera prywatnego 
w związku z utrzymaniem i zarządzaniem przestrzenią publiczną, którą zarządza58, 
wydał on odpowiednio (kwoty brutto) ok.: 1,2 mln zł w 2016 r., 1,4 mln zł w 2017 r., 
1,3 mln zł w 2018 r., 1,4 mln zł w 2019 r. Wysokość kosztów była na bieżąco 
analizowana przez Urząd (Wydział Strategii Rozwoju Miasta) oraz Zakład Dróg 
i Zieleni. Dane porównywano z kosztami, jakie Miasto ponosi na utrzymanie 
i zarządzanie terenów i dróg jej podległych. 

NIK zauważa, że koszty i wydatki wymienione w ww. zestawieniu wymagają 
dodatkowej analizy, ponieważ zdaniem NIK wartości wykazane w sprawozdaniach 
obejmują koszty i wydatki ponoszone łącznie na część komercyjną oraz przestrzeń 
publiczną (np. sprzątanie, dozór fizyczny i ochrona mienia, oświetlenie, ogrzewanie, 
wywóz odpadów, mycie elewacji, ochrona przeciwpożarowa, ubezpieczenia OC 
i mienia). Ma to szczególne znaczenie dla określenia rzeczywistych kosztów 
utrzymania i zarządzania przestrzenią publiczną po zakończeniu umowy o PPP. 

W umowie o PPP zawarto również postanowienia dotyczące sankcji za ewentualne 
niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy o PPP oraz instrumenty ich 
egzekwowania przez Miasto (kary umowne, ubezpieczenie, obowiązek złożenia 
określonych kwot pieniężnych z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
o PPP). Dotychczas Miasto nie skorzystało z ww. instrumentów. 

W Urzędzie Miasta nie ustalono mierników do oceny ww. wskaźników rezultatów 
oraz wskaźników oddziaływania Przedsięwzięcia. Analizowane były ogólne efekty 
realizacji Przedsięwzięcia, tj. efekty gospodarcze, efekty społeczne, efekty związane 
z zagospodarowaniem przestrzennym, efekty środowiskowe, a także efekty 
finansowe. W Mieście nie skonkretyzowano ww. efektów w postaci wymiernych 
założeń.  

(akta kontroli str. 3-116, 456-650) 

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

Przyjęcie z opóźnieniem środków trwałych, stanowiących przestrzeń publiczną 
i pozostałą przestrzeń publiczną, co było niezgodne z regulacjami wewnętrznymi, 
a także nieujęcie części tych środków trwałych w ewidencji księgowej oraz ewidencji 
środków trwałych bezpośrednio po ich nabyciu od partnera prywatnego 
(15 listopada 2016 r.), skutkowało ich nieprawidłowym wykazaniem 
w sprawozdaniach finansowych Miasta za lata 2016-2020.  

Składniki majątku spełniały warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości59. Należało je uznać za środki trwałe 
i wykazać w sprawozdaniach finansowych począwszy od ich nabycia w 2016 r. 
Brak ich pełnego uwzględnienia w księgach rachunkowych powodował, że 
przedstawiona w sprawozdaniach finansowych Miasta w latach 2016-2020 sytuacja 
majątkowa i finansowa oraz wynik finansowy nie były w pełni rzetelne, co stanowiło 

                                                      
58  W zestawieniu kosztów i wydatków za 2016 r. podano, że przestrzeń publiczna obejmuje łącznie 11 019 m 

kw., w tym działki o nr: 151/1, 149/2, 119/15, 148 oraz na kilku poziomach -2 (4 457 m kw. wraz 
z wjazdami), -1 (4 620 m kw. wraz z placem i terenem zewnętrznym), 0 (1 326 m kw. wraz z kładką), +1 
(616 m kw.). W pozostałych zestawieniach podano, że przestrzeń publiczna obejmuje działki nr 149/2 
(2 792 m kw.) oraz nr 151/1 (1 916 m kw.), obejmuje drogi z parkingiem na kondygnacji -2, drogi pasażu na 
kondygnacji -1, 0, 1, 2 i zewnętrznej w ciągu pieszym poziomu -1. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że 
w raporcie partnera za 2016 r, wskazano ronda przy ul. Podjazd i ul. Chopina, gdyż wówczas znajdowały się 
one jeszcze na stanie majątku partnera prywatnego. Dopiero dokumentami księgowymi OT z 26 lipca 
2017 r. oba ronda zostały przekazane na majątek Miasta i dlatego w kolejnych raportach nie były 
wymieniane. 

59  Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm. 
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naruszenie art. 4. ust. 1 ww. ustawy. Powyższa sytuacja świadczy również o tym, że 
kontrola zarządcza w UM Sopotu nie zapewniała pełnej wiarygodności sprawozdań 
oraz ochrony zasobów, co stanowiło naruszenie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych60.  

Ponadto, zgodnie z ww. zarządzeniem nr 962 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 
6 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów 
dotyczących środków trwałych w Urzędzie Miasta Sopotu, dokument OT wystawiany 
winien być najpóźniej w dniu faktycznego przekazania środka trwałego 
pochodzącego z inwestycji do użytkowania przez Komórkę organizacyjną 
prowadzącą inwestycję. W dniu 15 listopada 2016 r. na podstawie faktury 
nr FV/1/11/2016 wystawionej przez partnera prywatnego Miasto Sopot, w wyniku 
realizacji Porozumienia z 15 listopada 2016 r. w przedmiocie rozliczenia nakładów 
na przestrzeń publiczną i pozostałą przestrzeń publiczną, dokonało zakupu środków 
trwałych o łącznej wartości 22 580,7 tys. zł61. Podstawą wyceny ww. środków 
trwałych był dokument pn. „Operat szacunkowy nakładów na przestrzeń publiczną 
Centrum Sopotu” z sierpnia 2016 r. 

Dopiero 26 lipca 2017 r. (tj. ponad osiem miesięcy po zakupie przez Miasto Sopot) 
dokumentami OT przyjęto 41 środków trwałych według załącznika nr 53 do 
ww. operatu szacunkowego o łącznej wartości 10 191 225 zł, w tym 20 środków 
trwałych o wartości 3 245 545 zł z etapu I oraz 21 środków trwałych o wartości 
6 947 680 zł z etapu II.62  

Ponadto, dopiero w czasie trwania niniejszej kontroli, 22 stycznia 2021 r. (tj. ponad 
cztery lata i dwa miesiące po zakupie przez Miasto Sopot) dokumentami OT przyjęto 
pozostałe środki trwałe z etapu II projektu PPP – według wykazu w załączniku nr 54 
(cztery pozycje o wartości łącznej 10 427 782 zł) oraz załącznika nr 55 (osiem 
pozycji o wartości łącznej 1 781 688 zł). Kierownik Referatu Rachunkowości 
poinformowała63, że dokumenty OT z dnia 21 stycznia 2021 r. mają być 
zaksięgowane najpóźniej w lutym 2021 r. 

Z treści ww. Porozumienia wynikało, że przedmiotowy zakres prac został przez 
Miasto ostatecznie odebrany jako wykonany należycie. Partner prywatny uzyskał 
w dniu 18 grudnia 2015 r. decyzję (znak PINB-7114/69/0023/15) wydaną przez 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sopocie, udzielającą pozwolenia 
na użytkowanie części zespołu budynków, obejmujących przestrzeń publiczną 
i pozostałą przestrzeń publiczną. Ponadto, pismem z dnia 30 czerwca 2016 r. 
skierowanym do PINB w Sopocie, partner prywatny zgłosił zakończenie prac 
objętych pozwoleniem z dnia 6 listopada 2015 r. na budowę parkingu wraz 
z kanalizacją deszczową przy ul. Kolejowej. Przekazanie wszystkich ww. środków 
trwałych nastąpiło zatem do 30 czerwca 2016 r. 

Wartość niewykazanych środków trwałych w bilansie wyniosła: 22,6 mln zł w 2016 r. 
oraz po 12,4 mln zł w poszczególnych latach 2017-2020. Powyższa sytuacja 
powodowała, że kontrola zarządcza w Urzędzie Miasta Sopotu nie zapewniała 
pełnej wiarygodności sprawozdań oraz ochrony zasobów. 

Kierownik Referatu Mienia i Nadzoru Właścicielskiego wyjaśniła64, że cały proces 
przekazania środków trwałych był skomplikowany, obejmował wiele pozycji 
                                                      
60  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
61  W porozumieniu tym ustalono, że niezależnie od rzeczywistej wartości nakładów na ww. przestrzenie przez 

partnera prywatnego, należność za te nakłady na kwotę 9 500 000 zł plus należny podatek VAT. Realizując 
postanowienie porozumienia partner prywatny wystawił fakturę sprzedaży (Nr FV/1/11/2016) z datą 
15 listopada 2016 r. na kwotę 9 500 000 zł netto należny podatek VAT (2 185 000 zł), co dało kwotę 
11 685 000 zł. 

62  W ewidencji księgowej te środki trwały zostały zaewidencjonowane z datą 7 sierpnia 2017 r. 
63  Mail z 27 stycznia 2021 r. 
64  Mail z 27 stycznia 2021 r. 
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z różnych branż, stad też procedura przekazywania ich wymagała czasu. 
Podkreśliła, że w tym czasie trwała umowa utrzymania i zarządzania, a partner 
prywatny wykonywał swoje zobowiązania i nigdy nie kwestionował, że Miasto jest 
właścicielem środków trwałych, a stosownym Porozumieniem uzgodniono sposób 
rozliczenia nakładów. Wyjaśniła ponadto, iż z dniem zawarcia Porozumienia Miasto 
przejęło na własność nakłady poczynione przez Partnera, a sam proces 
przekazywania OT, z racji ilości przejmowanego majątku, wynikającego ze skali 
przedsięwzięcia, jak i stopnia jego zawiłości, uległ wydłużeniu do dnia 22 stycznia 
2021 r. 

Najwyższa Izba Kontroli, zwraca uwagę, że nie widzi uzasadnienia dla przyjęcia 
środków trwałych w dwóch turach odpowiednio: po ośmiu miesiącach oraz ponad 
czterech latach od daty ich nabycia. Cały proces przejmowania, z zachowaniem 
rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego 
w sprawozdaniu finansowym oraz celów kontroli zarządczej, powinien zakończyć się 
do końca 2016 r.  

(akta kontroli str. 739-828, 917-920, 922-931, 948-974) 

Nadzór sprawowany przez Miasto Sopot nad realizacją przez partnera prywatnego 
zadania publicznego powierzonego mu na podstawie umowy PPP nie budził 
zastrzeżeń. Nie była jednak w pełni rzetelna kontrola zarządcza w odniesieniu do 
majątku Miasta w przestrzeni publicznej na etapie operacyjnym. 

Przyjęcie z opóźnieniem środków trwałych, stanowiących przestrzeń publiczną 
i pozostałą przestrzeń publiczną, co było niezgodne z regulacjami wewnętrznymi, 
a także nieujęcie części tych środków trwałych w ewidencji księgowej oraz ewidencji 
środków trwałych bezpośrednio po ich nabyciu od partnera prywatnego 
(15 listopada 2016 r.), skutkowało ich nieprawidłowym wykazaniem 
w sprawozdaniach finansowych Miasta za lata 2016-2020. Wartość niewykazanych 
środków trwałych w bilansie wyniosła: 22,6 mln zł w 2016 r. oraz 12,4 mln zł 
w poszczególnych latach 2017-2020.  

Powyższe okoliczności wskazują, że kontrola zarządcza w Urzędzie Miasta Sopotu 
nie zapewniała pełnej ochrony zasobów i wiarygodności sprawozdań finansowych. 

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

 Wzmocnienie kontroli zarządczej w celu zapewnienia pełnej wiarygodności 1.
sprawozdań oraz ochrony zasobów, w szczególności majątku Miasta. 

 Wyegzekwowanie od partnera prywatnego zabezpieczenia należytego 2.
wykonania umowy o PPP do końca trwania okresu utrzymania i zarządzania 
przestrzenią publiczną. 

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 Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej 
Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, 
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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. 

 

Warszawa, 29 kwietnia 2021 r. 
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