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Od redaktorów 

Niewiele jest takich rodzajów podmiotów w gospodarce, z których usług przeciętny oby-

watel korzysta praktycznie każdego dnia. Dlatego bieżąca woda w kranie, ciepłe kaloryfery 

w mieszkaniu, wywożone na bieżąco odpady komunalne, przystanek autobusowy czy tramwa-

jowy niedaleko mieszkania nie są w dzisiejszych czasach przejawami luksusu. Zauważalne są 

tylko wówczas, kiedy nie mamy do nich dostępu z powodu np. jakiejś awarii.     

 Mało też osób zdaje sobie sprawę z tego, że tymi usługami zajmuje się w Polsce kilka 

tysięcy podmiotów zatrudniających kilkaset tysięcy pracowników i to tylko biorąc pod uwagę 

podmioty z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.  

To wszystko stoi w sprzeczności ze stosunkowo niedużym zainteresowaniem nauki tymi 

jednostkami. Konsekwencją jest niewielka na rynku liczba publikacji dotyczących funkcjono-

wania jednej z podstawowych form prowadzenia działalności w gospodarce komunalnej – 

spółki komunalnej.  

Oddajemy do Państwa rąk pierwszą z serii monografii, której autorami są słuchacze pierw-

szej edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie w spółkach komunalnych” zorganizowa-

nych przez Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej. Zawiera ona 

prace dyplomowe zredagowane, najczęściej skrócone, do formy odpowiadającej publikacji. 

W monografii przeważają aspekty praktyczne, studentami byli praktycy: przedstawiciele władz 

samorządowych, prezesi i członkowie zarządów oraz osoby reprezentujące średnią kadrę kie-

rowniczą i grupę specjalistów ze spółek komunalnych z województwa łódzkiego.    

Monografia zawiera 16 rozdziałów opracowanych przez słuchaczy oraz dwa (pierwszy 

i ostatni) przez opiekunów zajmujących się organizacją studiów. W części pierwszej znajdują 

się prace tych słuchaczy, którzy pisząc o zarządzaniu akcentowali w treści aspekty prawne i or-

ganizacyjne. Część druga to prace stricte poświęcone zarządzaniu oraz aspektom ekonomicz-

nym i marketingowym zarządzania.  

Życzymy miłej lektury i zapraszamy zainteresowanych na kolejne edycje studiów. 

Dariusz Klimek   Agnieszka Pietras 

Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji 

Politechnika Łódzka 
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ROZDZIAŁ I. FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE  

PROWADZENIA GOSPODARKI KOMUNALNEJ  

PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Dariusz Klimek 

1.1. Rodzaje form organizacyjno-prawnych 

Zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego (JST), polega-

jące na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych w celu zaspokojenia zbiorowych po-

trzeb wspólnoty samorządowej, określa ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej (Ustawa, 2017 poz. 827). Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zada-

nia o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspoka-

janie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. 

W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. ładu przestrzennego, gospodarki nie-

ruchomościami, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki 

wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, ochrony 

zdrowia, pomocy społecznej, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, gminnego budownictwa 

mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury, porządku publicznego, ochrony przeciwpożaro-

wej, działalności w zakresie telekomunikacji itp.  

Art. 2 ustawy wskazuje, że gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki 

samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego 

lub spółek prawa handlowego. Jednostki samorządu terytorialnego w drodze umowy mogą 

również powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, 

osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, 

z uwzględnieniem innych przepisów prawa. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, to 

organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wyborze sposobu pro-

wadzenia i form gospodarki komunalnej. Wybór formy organizacyjno-prawnej przez JST za-

leży na ogół od wielkości gminy, miejskiego lub wiejskiego charakteru, rozmiarów 

prowadzonej działalności, sytuacji ekonomicznej gminy, powiatu, województwa i powiązań 

z otoczeniem oraz od szeroko rozumianych warunków lokalnych. Niezależnie od tego, że obli-

gatoryjnym i podstawowym celem gospodarki komunalnej pozostaje zaspokojenie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie zadań własnych, to jednak nie ogranicza się ona, 

przy pewnych uwarunkowaniach, tylko do sfery zadań użyteczności publicznej.  

Poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i przy-

stępować 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 szczegól-

ności do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia.

Poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i przy-

stępować do nich również wówczas, jeżeli zbycie składnika mienia komunalnego mogącego 

stanowić wkład niepieniężny gminy do spółki albo też rozporządzenie nim w inny sposób spo-

woduje dla gminy poważną stratę majątkową. 




