
Gospodarka komunalna 
i prywatyzacja jej wykonania-

warsztaty ze stosowania 
prawa administracyjnego



• Jaki jest zakres przedmiotowy ustawy o gospodarce komunalnej?

Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek
samorządu terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez te
jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb
wspólnoty samorządowej.

• Czym jest gospodarka komunalna?

Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o
charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i
nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze
świadczenia usług powszechnie dostępnych.
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• W jakiej formie można prowadzić gospodarkę komunalną?

Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w

szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa

handlowego.

• 1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek.

• 2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą także tworzyć spółki komandytowe lub

komandytowo-akcyjne, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.

o partnerstwie publiczno-prywatnym.



Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do wykonywania zadań, o

których mowa w art. 1, przez związki międzygminne, związki powiatów,

związki powiatowo-gminne (związki komunalne), przez związki

metropolitalne, przez miasto stołeczne Warszawę oraz w ramach

porozumień komunalnych.



• Kiedy i w jakiej formie gmina może prowadzić działalność 
komercyjną?

Art. 10. [Gospodarka komunalna poza sferą użyteczności publicznej]
1. Poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa
handlowego i przystępować do nich, jeżeli łącznie zostaną spełnione
następujące warunki:1) istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty
samorządowej na rynku lokalnym;

2) występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa
ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie
innych działań i wynikających z obowiązujących przepisów środków
prawnych nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej, a w
szczególności do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego
ograniczenia bezrobocia.



2. Poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa
handlowego i przystępować do nich również wówczas, jeżeli zbycie składnika
mienia komunalnego mogącego stanowić wkład niepieniężny gminy do spółki
albo też rozporządzenie nim w inny sposób spowoduje dla gminy poważną
stratę majątkową.

3. Ograniczenia dotyczące tworzenia spółek prawa handlowego i
przystępowania przez gminę do nich, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają
zastosowania do posiadania przez gminę akcji lub udziałów spółek
zajmujących się czynnościami bankowymi, ubezpieczeniowymi oraz
działalnością doradczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą na rzecz
samorządu terytorialnego, a także innych spółek ważnych dla rozwoju gminy,
w tym klubów sportowych działających w formie spółki kapitałowej.

4. Poza sferą użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki
prawa handlowego na zasadach i w formach określonych w ustawie o
samorządzie województwa.



• Kiedy i w jakiej formie województwo może prowadzić działalność komercyjną?

1. W sferze użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z

ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne lub spółdzielnie, a także może

przystępować do takich spółek lub spółdzielni.

2. Poza sferą użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z

ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz przystępować do nich, jeżeli

działalność spółek polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych,

wydawniczych oraz na wykonywaniu działalności w zakresie telekomunikacji

służących rozwojowi województwa.



• Na podstawie jakich przepisów można powierzyć wykonywanie zadań samorządowych 
podmiotom zewnętrznym?

1. Jednostki samorządu terytorialnego w drodze umowy mogą powierzać wykonywanie zadań z

zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom

organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z

2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) na zasadach ogólnych albo w trybie przepisów:1)

ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i

1777 oraz z 2016 r. poz. 1920);

2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z

późn. zm.);



3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573);

4) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.

U. z 2016 r. poz. 1867, 1920 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 60);

5) ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty

budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920).

2. Jeżeli do prowadzenia danego rodzaju działalności na podstawie innych

ustaw jest wymagane uzyskanie zezwolenia, jednostki samorządu

terytorialnego mogą powierzyć wykonywanie zadań wyłącznie podmiotowi

posiadającemu wymagane zezwolenie.



Orzecznictwo

• II GSK 93/06 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

1. Z zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych z 
1994 r. mamy do czynienia w razie zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych 
opłaconego środkami pieniężnymi.

2. Obowiązek stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, o którym 
mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm., w brzmieniu obowiązującym w 2002 r.) odnosi 
się jednak do tych przypadków powierzania wykonywania zadań, w których mamy 
do czynienia z zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy o zamówieniach 
publicznych.

3. Gospodarowanie innymi składnikami mienia publicznego niż środki pieniężne nie 
podlega ustawie o zamówieniach publicznych lecz innym regulacjom prawnym.



• II GSK 105/05 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

1. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych nie ma 
zastosowania do przypadków powierzania przez gminę utworzonej przez nią 
jednostce organizacyjnej wykonywania zadań użyteczności publicznej drogą 
aktu kreującego tę jednostkę organizacyjną.

2. Wykonywanie przez gminę zadań komunalnych we własnym zakresie przez 
utworzoną w tym celu jednostkę organizacyjną siłą rzeczy zawarcia umowy 
nie wymaga. Podstawą powierzenia wykonywania tych zadań jest bowiem 
sam akt organu gminy powołujący do życia tę jednostkę i określający 
przedmiot jej działania.

3. W stosunkach zachodzących pomiędzy gminą i utworzoną przez nią 
jednostką organizacyjną jest również miejsce na zawarcie umowy o realizację 
zamówienia publicznego na rzecz gminy. Jednakże pod warunkiem, że mamy 
do czynienia ze zleceniem zamówienia niemieszczącego się w zakresie zadań, 
dla których gmina powołała tę jednostkę.


