
37 

Tomasz Bojar-Fijałkowski 

USTAWOWE ZADANIA GMINY 
W POLSKIM MODELU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, gmina, zadania 

LEGAL OBLIGATIONS OF COMMUNITY 
WITHIN THE POLISH MODEL OF LOCAL GOVERNMENT 

Keywords: local government, community, obligations 

Wstęp 

Niniejszy tekst ma na celu wskazanie i określenie obowiązków i powinności 
podstawowej jednostki samorządu terytorialnego jaką jest gmina. Jest on zwięzłą 
analizą ustawowych zadań gminy na tle ogólnego modelu samorządu terytorialnego 
jaki funkcjonuje w Polsce. Rozpoznanie takie powinno być zaczynem do dalszych 
analiz poszczególnych zadań, szczególnie tych w zakresie planowania przestrzen-
nego i funkcji architektoniczo-budowlanych, jakie autor zamierza przeprowadzić 
w swojej pracy naukowo-badawczej.  

Wskazanie, na wstępie, ogólnych informacji o samorządzie terytorialnym, dalej 
idąc o gminie, jej umocowaniu i ustawowych powinnościach, celem późniejszego 
opisania ich wycinka wspólnego dla prawa, architektury i budownictwa, może oka-
zać się przydatne dla studentów kierunków architektura, architektura krajobrazu czy 
urbanistyka. Dla nich bowiem zagadnienia administracyjnoprawne nie są podstawo-
wym przedmiotem zainteresowań i mogą budzić pewne trudności interpretacyjne. 

W pracy wykorzystano metodę dogmatyczno-prawną polegająca na analizie 
aktów prawnych oraz doktryny w badanym obszarze tematycznym. Stan prawny 
aktualny na dzień 31 września 2013 roku.  

1. Samorząd terytorialny w Polsce 

Pierwowzorów samorządu terytorialnego, jaki zaczęto tworzyć w Polsce 
w 1918 roku, szukać należy w rożnych formach funkcjonowania tegoż w państwach 
zaborczych1. Ponieważ kształtowały się one w zdecydowanie odmiennych okolicz-
nościach i warunkach prawnych2, koniecznym było ujednolicenie tego stanu 
w nowopowstałym państwie. Acz z uwagi na komplikację takiego procesu, przy 

                                                        
1 Więcej: J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej UJ, 
Kraków 2003, s. 117-137. 
2 Na przykład fakt funkcjonowania gmin jednostkowych w Austrii i Prusach, kiedy to 
w Rosji funkcjonowały gminy zbiorowe. Przy czym z podstawowego podziału w Rosji 
wyjęto na przykład obszary dworskie. R. Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989, PWN, 
Warszawa 2010, s. 177. 
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pozostałych wyzwaniach dla unifikacji całego systemu prawnego3, oparto go wstęp-
nie na dotychczasowych rozwiązaniach państw zaborczych, następnie wprowadzając 
szczebel gminny, powiatowy i wojewódzki samorządu terytorialnego4. Stan ten 
ostatecznie uregulowano dopiero w 1933 roku tak zwaną ustawą scaleniową5. Re-
gulacja ta zakładała podział organów na stanowiąco – kontrolujące i wykonawczo – 
zarządzające, wybieralne, na trzech szczeblach, odpowiadających podziałowi tery-
torialnemu kraju. Dokładnie na tym podziale wzorował się współczesny ustawo-
dawca przywracający samorząd terytorialny w III RP.  

Po zakończeniu II wojny światowej przywrócono instytucje tylko na pozór 
wzorowane na rozwiązaniach przedwojennych. Szybko nadano im bowiem, typowy 
dla owych czasów i wówczas obowiązującej doktryny politycznej, charakter orga-
nów przedstawicielskich oparty na terenowych radach narodowych, z czasem prze-
kształconych w organy kontrolne wobec terenowych organów administracji rządo-
wej. Tworzony do 1950 roku system objął finalnie trzy szczeble terytorialne, czyli 
gminy, powiaty i województwa6, choć był to raczej podział terytorialny niż model 
samorządu terytorialnego. Jednostki te były bowiem pozbawione podstawowego 
atrybutu samorządu, jakim jest prawo samostanowienia o powierzonych zadaniach. 

Podział terytorialny PRL został istotnie zmodyfikowany reformami z lat 1972-
1975 roku7, kiedy to w miejsce dotychczasowych 17 województw utworzono ich 49, 
likwidując przy tym szczebel powiatowy. Nie miało to jednak wpływu na kwestie 
samorządności, gdyż nadal opierało się na podziale administracji na organy rządowe 
– terenowe i organy partyjne a nie samorządne wspólnoty lokalne.  

Dopiero zmiana całego systemy społeczno–ekonomicznego kraju, jaka nastą-
piła na przełomie lat 1989-1990, przyniosła powrót do idei samorządności.  Nawią-
zywały one nie tylko w formie, ale i treści do wzorców przedwojennych, kiedy to po 
raz ostatni funkcjonował w Polsce, choć nie w pełni rozwinięty i ukształtowany, 
samorząd terytorialny. Stąd już w 1990 roku przyjęto ustawę przywracająca samo-
rząd gminny8. W tym roku przeprowadzono także pierwsze wybory samorządowe, 
                                                        
3 Na przykład samo tylko prawo autorskie, na bardzo wstępnym etapie rozwoju, na 
ziemiach odrodzonej Polski uregulowane było pięcioma różnymi ustawami: dwoma 
niemieckimi oraz rosyjską, austriacką i, co ciekawe, węgierską z 26 kwietnia 1884 roku 
o prawie autorskim, która funkcjonowała na terenach Spiszu i Orawy. Zobacz: 
J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, LexisNexis, Warszawa 
2009, s. 26. 
4 T. Maciejewski, Historia administracji, C.H.Beck, Warszawa 2006, s. 271. 
5 Ustawa z dnia 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu tery-
torialnego, Dz. U. Nr 35, poz. 294 z późn. zm. 
6 Pierwotnie było ich 14, ale w toku zagospodarowywania tak zwanych „Ziem 
Odzyskanych” powstały dodatkowe: województwo zielonogórskie, województwo 
opolskie i województwo koszalińskie.  
7 T. Maciejewski, Op. Cit., s. 302-303.  
8 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm., dalej jako „Ustawa”, funkcjonująca pierwotnie pod nazwą ustawy o samo-
rządzie terytorialnym. 
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do jedynego wówczas wybieralnego organu – rad gmin. W tak zwanej „Małej 
Konstytucji”9 potwierdzono rolę oraz miejsce samorządu terytorialnego. Mała Kons-
tytucja uznała też gminę za podstawową jednostkę samorządu terytorialnego, choć 
przecież na tym etapie jedyną. Potwierdziła to Konstytucja RP z 1997 roku mówiąc, 
że „Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Inne jednostki 
samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa”10. Tym 
samym powoływanie i likwidowanie innych niż gmina szczebli samorządu tery-
torialnego stało się ustawowo możliwe i o tyle łatwe, że nie wymaga zmian konsty-
tucji. Stąd po wyborach z roku 1997 rząd i większość parlamentarna zintensyfi-
kowały przygotowania do czterech istotnych dla państwa i jego funkcjonowania 
reform, w tym w zakresie podziału terytorialnego kraju. Pozostałe dotyczyły syste-
mu oświaty, systemu emerytalnego i systemu ochrony zdrowia. Było to tym bardziej 
ważne, gdy weźmie się pod uwagę ówczesne działania zmierzające do przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej11.  

Reforma z 1998 roku przywróciła w Polsce od 1 stycznia 1999 roku trój-
stopniowy podział terytorialny na wzór tego z okresu II RP. Do istniejącego szcze-
bla wojewódzkiego i gminnego dodano pośredni szczebel powiatu12, który mimo 
przedwojennych tradycji zniknął z systemu w wyniku reformy z 1975 roku. Nowy 
podział terytorialny z założenia odpowiadał strukturze samorządu terytorialnego. 
Celem reformy było wszakże, przede wszystkim, zbudowanie samorządności, przy-
bliżenie władz do obywateli oraz decentralizacja administracji publicznej13. Ilość 
województw została zmniejszona do 16, a znaczna część miast tracących wówczas 
prawa siedzib wojewodów skorzystała z możliwości uzyskania statusu miasta na 
prawach powiatu14.   

                                                        
9 Ustawa Konstytucyjna z 17 października 1992 roku o wzajemnych stosunkach między 
władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczpospolitej Polskiej oraz o samorządzie tery-
torialnym, Dz. U. Nr 84, poz. 426. 
10 Art. 164 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. Nr 114, poz. 946. 
11 L. Kolarska-Bobińska, Cztery reformy: od koncepcji do realizacji, Oficyna Naukowa, 
Warszawa 2000, s. 11. 
12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia 
powiatów, Dz. U. Nr 103, poz. 652 z późn. zm. 
13 Więcej: P. Chmielnicki (red.), Konstytucyjny system władz publicznych, LexisNexis, 
Warszawa 2009, s. 183-184. 
14 Art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dz. U. Nr 91, 
poz. 578 z późn. zm., dawała prawo uzyskania praw powiatu miastom, które do 
31 grudnia 1998 roku były siedzibami wojewodów, chyba że właściwa rada miasta 
prawa takiego się zrzeknie, co miało miejsce w przypadku Sieradza. Poza tymi, miasta-
mi na prawach powiatu, stały się z ustawy gminy miejskie o populacji na dzień 
31 grudnia 1998 roku większej niż 100 tysięcy mieszkańców oraz, na zasadzie wyjątku, 
inne którym to prawo przyznano wprowadzając nowy podział terytorialny kraju, w tym 
Sopot i Świnoujście. Miasto Wałbrzych natomiast wpierw takie prawo przyjęło, po czym 
z niego zrezygnowało aby zadeklarować od 01.01.2014 na nowo przyjęcie praw po-
wiatu. 
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Na skutek wprowadzonych zmian rola wojewody uległa zmniejszeniu na rzecz 
samorządu, szczególnie zarządu i marszałka województwa. Proces ten, zapoczątko-
wany w 1999 roku wciąż trwa prowokując do podjęcia dyskusji nad przyszłym, 
finalnym modelem terenowej administracji rządowej, jej organów i kompetencji.   

Reformę samorządową z 1998 roku zweryfikowano, zgodnie z delegacją usta-
wową, pod koniec roku 2000. W wyniku tego przeglądu powstało kilka dodat-
kowych powiatów15.  Stąd aktualnie podział terytorialny Polski i równoległy system 
samorządu terytorialnego obejmuje 16 województw samorządowych, 379 powia-
tów16 oraz 2479 gmin17.  

2. Gmina w systemie samorządu terytorialnego 

Spośród trzech szczebli samorządu terytorialnego, jak wskazano powyżej, 
tylko gmina ma umocowanie konstytucyjne. Wedle ustawy zasadniczej pozostałe 
szczeble tworzy i znosi ustawa18, przy czym Konstytucja nie przesądza ani o nazwie 
tego samorządu19 ani o jego strukturze. Stąd podział, jaki dziś funkcjonuje został, 
zgodnie z delacją konstytucyjną, wprowadzony ustawami i nimi też może być 
dowolnie zmieniany. Jedynym ograniczeniem jest konieczność pozostawienia w tej 
strukturze gmin.  

Obszar gminy powinien być jak najbardziej jednorodny biorąc pod uwagę jej 
przestrzenny oraz demograficzny układ20, jak również społeczne oraz gospodarcze 
więzi tak, aby zachować maksymalną zdolność wypełniania zadań publicznych. 
Reguła taka podporządkowuje pewne fundamentalne dla gminy zagadnienia, jak jej 
terytorium, kwestiom realizacji zdań służących mieszkańcom. Jednocześnie pod-
kreślić należy, że ustawowa możliwość zmiany granic gminy, obwarowana nie tylko 
zgodą rządu, ale i wolą organu uchwałodawczego danej gminy, przy konsultacji  
z mieszkańcami, która nie jest wiążąca dla Rady Ministrów, nie jest procedurą ani 

                                                        
15 Między innymi w województwie pomorskim powiat sztumski został wydzielony z po-
wiatu malborskiego. 
16 W tym 314 powiatów ziemskich i 65 grodzkich. Od 01.01.2014 będzie 66 powiatów 
grodzkich. 
17 W rym 306 gmin miejskich, 597 miejsko-wiejskich i 1578 gmin wiejskich. 
18 Poza już przywołanymi jeszcze ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa, Dz. U. Nr 91 poz. 576 z późn. zm. 
19 Konstytucja posługuje się w art. 164 ustęp 2 sformułowaniem „jednostki samorządu 
regionalnego albo lokalnego i regionalnego”. 
20 Wskazać należy na bardzo dużą różnorodność gmin pod tym względem. I tak naj-
większą terytorialnie jest gmina Pisz, z województwa warmińsko-mazurskiego, o po-
wierzchni przeszło 633 km² a najmniejszą Górowo Iławecki, z tegoż samego regionu, 
z zaledwie nieco ponad 3 km² powierzchni. Najliczniejsza jest gmina miasta stołecznego 
Warszawy z populacją przeszło miliona siedmiuset tysięcy a najmniej liczną gmina 
Krynica Morska, w województwie pomorskim, z zaledwie 1390 mieszkańcami. 
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łatwą ani częstą, choć domniemywa się przychylność władzy centralnej dla woli 
społeczności lokalnej21.  

Gminy mogą też tworzyć pomocnicze jednostki, do których zalicza się so-
łectwa, dzielnice, osiedla, jak i przystępować do stowarzyszeń łączących wiele 
jednostek samorządu terytorialnego, w tym międzynarodowych. Gminy samodziel-
nie ustalają swoją organizację wewnętrzną poprzez statut oraz strukturę realizacji 
zadań.  

Ustawa stanowi, że to mieszkańcy na określonym terytorium tworzą wspólnotę 
samorządową. I to właśnie mieszkańcom podporządkowana jest władza w gminie, 
wraz z prawem wyboru22 oraz odwoływania wszelkich organów23. Realizacji ich 
potrzeb służyć będzie, w końcu, działalność gminy w zakresie zadań własnych i zle-
conych. Oni też jako suweren będą uczestniczyć, pośrednio czy też bezpośrednio, 
w podejmowaniu decyzji, także tych związanych z planowanie i zagospodarowa-
niem przestrzennym, co będzie procedurą dodatkowo wyposażoną w gwarancje 
konsultacji społecznych. 

Gmina wykonuje zadania publiczne w oparciu o własną osobowość prawną i na 
własną odpowiedzialność. Jest to wyrazem jej samodzielności, której przypisuje się 
zarówno publiczno-prawny jak i prywatno-prawny charakter24. Gminom bowiem 
umożliwiono uczestnictwo w życiu gospodarczym. Posiadają one i zarządzają ma-
jątkiem, mogą powoływać podmioty prawa handlowego, obejmować w nich udziały, 
także w celu realizacji przez takie podmioty własnych zadań25. 

                                                        
21 K. Wlaźlak, Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Woters Kluwer, 
Warszawa 2010, s. 184. Jako przykład podać można zmianę granic między gminami 
na prawach powiatu Gdańsk i Sopot w związku z budową wspólnej hali widowiskowo-
sportowej. Inwestycja, finansowana równo w połowie przez oba samorządy, powstała 
de facto na terenie gminy Sopot, ale oba samorządy wspólnie wystąpiły o takie przesu-
nięcie granic, na korzyść Gdańska, aby granica przebiegała dokładnie przez środek 
wspólnej inwestycji. Zgoda rządu nastąpiła dopiero po drugim, uzupełnionym, wniosku 
gdyż pierwszy nie uzyskał pozytywnej opinii ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji.  
22 W oparciu o regulację ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, Dz. U. 
Nr 21, poz. 112 z późn. zm. 
23 W formie, przewidzianej Ustawą, referendum obligatoryjnego o odwołanie rady 
gminy lub organu wykonawczego, którym może być wójt, burmistrz lub prezydent  
z czym w roku 2013 mieliśmy do czynienia nadzwyczaj często. Dotąd rzadkością były 
referenda, w których frekwencja spełniała wymogi ustawowe. Z dużych gmin miejskich 
przykładem takiego skutecznego referendum było to z roku 2009 kiedy stanowisko 
Prezydenta Miasta Łodzi utracił Jerzy Kropiwnicki. Od tego czas podobnie rozstrzygnęli 
wyborcy np. w Elblągu. Niebawem także referendum w Warszawie.  
24 Zobacz: L. Klat–Wertelecka, Problem samodzielności gmin a ochrona praw podmio-
towych jednostki, Samorząd Terytorialny 1998, nr 10, s. 3 i następne.  
25 Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego są bowiem realizowane także 
przez należące do niego spółki prawa handlowego. Więcej: T. Bojar-Fijałkowski, Reali-
zacja zadań własnych gminy przez spółkę kapitałową na przykładzie Abruko Sp. z o.o. 
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Co ważne, ustawodawca posłużył się tu szerokim zwrotem zadań publicznych, 
wskazując przy tym, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy pu-
bliczne o znaczeniu lokalnym. Dlatego cele jednostki realizowane przez gminę 
mogą być jedynie, jeśli wpisują się w cele wspólnoty. Warunki stawiane przed dzia-
łalnością gminy są więc dwa: publiczny charakter i lokalny zasięg jej działań26. Stąd 
gmina musi być jednostką silną, tak żeby mogła wypełniać jej przynależne pu-
bliczne zadania oraz by była w stanie zrealizować zbiorowe potrzeby przejawiane 
przez mieszkańców. W ustawie o samorządzie terytorialnym zostały przewidziane 
dodatkowe różnice w ustrojach gmin wykonujących zadania o charakterze szcze-
gólnym, w tym na przykład w zakresie gmin uzdrowiskowych27. 

3. Ustawowe zadania gminy 

Z faktu, iż Konstytucja czyni gminę podstawową jednostką samorządu tery-
torialnego wynika, zdaniem W. Skrzydło, konsekwencja prawna, że to gmina speł-
nia jego podstawowe zadania a sprawy będące w gestii tego samorządu należą tym 
samym do kompetencji gminy i jej organów, kiedy zadania innych jednostek muszą 
być wyraźnie przez prawo określone i im przyznane28. 

Zadania z zakresu administracji publicznej między organy administracji rządo-
wej i samorządowej rozdzielono po raz pierwszy, zaraz po przywróceniu samorządu 
terytorialnego w formie gmin29. Zadania przekazane gminom dotyczyły różnych 
dziedzin spraw publicznych, w szczególności: powszechnego obowiązku obrony30, 
czynności (niektórych) wykonywanych przez urzędy stanu cywilnego31 oraz in-

                                                                                                                                         
we Władysławowie, [w:] Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, A. Kołomycew, 
B. Kotarba (red.), UR, Rzeszów 2012, s. 429-443. 
26 Porównaj: B. Adamiak, J. Borkowski, Instytucje prawne sądowej ochrony samo-
dzielności gminy, Samorząd Terytorialny 1991, Nr 1-2, s. 39-40. 
27 Zobacz: T. Bojar – Fijałkowski, Prawo uzdrowiskowe w Polsce – stan i perspektywy, 
[w:] Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa, M. Boruszczak (red.), WSTiH, Gdańsk 2011, 
s. 219-229  
28 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze, Kraków 
1999, s. 176. 
29 Ustawa z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych 
w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz 
o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. Nr 34, Poz. 198 z późn. zm. 
30 W tym: przygotowania ludności i mienia na wypadek wojny; orzekania o konieczności 
sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające zastępczo obowiązek służby 
wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz o uznaniu ich za jedynych 
żywicieli rodzin; udziału w przygotowywaniu poboru i jego przeprowadzaniu; nakła-
daniu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju; przeprowadzaniu 
rejestracji przedpoborowych mężczyzn. 
31 W tym na przykład na: przyjmowaniu oświadczeń o: wstąpienia w związek małżeński, 
wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa, 
uznaniu dziecka, wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego i inne; ewidencji ludności 
i dowodów osobistych; wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość; prowadza-
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nych32. Istotne, z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania demokratycznego 
państwa, stały się zobowiązania gminy w zakresie realizacji zadań z zakresu orga-
nizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów.  

Normy ustawowe aktualnie regulujące podział zadań gminy posługują się tu 
klasycznym podziałem na zadania własne i zlecone, przy czym co podkreśla 
B. Dolnicki w dość nieścisły i chaotyczny sposób posługują się zamiennie różnymi 
zwrotami językowymi, co jest dość rzadkie w precyzyjnym, z założenia, systemie 
prawa33. Ustawodawca wprowadził także klauzulę generalną domniemającą kompe-
tencje właśnie gminy wobec innych organów samorządu terytorialnego, przy braku 
ich wyraźnego umocowania, co wyraźnie umocowuje szeroki zakres zadań włas-
nych gminy. Przy czym, obligatoryjnie, wszystkie zdania wykonywane przez gminę 
muszą posiadać źródło ustawowe.    

Zadania zlecone, które wykonują gminy, najogólniej możemy określić jako 
zadania należące do administracji rządowej, ale wykonywane przez organy gminy 
na podstawie upoważnienia ustawowego, w zakresie organizacji wyborów i refe-
rendów, lub porozumienia o powierzeniu takich zadań34. Ustawodawca nie określił 
charakteru prawnego tych porozumień, stąd wciąż budzą one sporo wątpliwości. 
Dominuje pogląd, że mają one charakter szczególnych aktów prawa publicznego, 
a nie umów cywilnoprawnych, ponieważ funkcjonują na podstawie przepisów prawa 
administracyjnego35. Za takie świadczenia należy się gminie rodzaj rekompensaty 
w wysokości koniecznej do realizacji zadania. Zasada ta w praktyce, zdaniem licz-
nych samorządowców, pozostawia wiele do życzenia, a ponieważ nie można nie 
zgodzić się na niezrealizowanie zadań zleconych ze względu na brak finansowych 
środków bądź też uznania, że zagwarantowane środki nie wystarczają tudzież 
z powodu przekazania środków w nieodpowiednim terminie nader często zachodzi 
konieczność dofinansowania tego rodzaju zadań z własnych środków gminy36. 
Katalog zadań gminie zlecanych przez administrację rządową, ze swej natury, nie 
jest zamknięty i jest systematycznie kształtowany przez decyzje ustawodawcy. Stąd 
skoro zadania te przekazuje się gminom ustawą należy je włączyć, choć jako 
kategorię osobną, do katalogu ustawowych zadań gminy wskazanego w tytule 
niniejszej pracy. 

Inną formą współdziałania gmin są porozumienia międzygminne, które mają na 
celu wykonywanie zadań publicznych za inny podmiot lub wspólne wykonywanie 
                                                                                                                                         
nia ewidencji ludności; wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zameldo-
wania lub wymeldowania. 
32 Między innymi: ochrony gruntów rolnych i leśnych; ochrony środowiska; zwalczania 
zaraźliwych chorób zwierzęcych; zapobiegania narkomanii. 
33 Są to zamiennie „kompetencje”, „zadania” i „sprawy”. Zobacz: B. Dolnicki, Samorząd 
terytorialny, Zakamycze, Kraków 2006, s. 64. 
34 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, WoltersKluwer, Warszawa 2010, s. 190. 
35 Zobacz: H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Lexis-
Nexis, Warszawa 2003, s. 88-145. 
36 M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska–Koczkodaj, Finanse samorządowe. 
Narzędzia. Decyzje. Procesy,  PWN, Warszawa 2007, s. 24. 
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zadań publicznych. Ustawy o samorządzie terytorialnym dopuszczają w ramach 
współpracy tworzenie związków międzygminnych37, zawieranie porozumień i sto-
warzyszeń gmin. Przedmiotem takich działań mogą być zarówno zadania własne, 
jak i zlecone. Współdziałanie takie jest także możliwe na różnych szczeblach samo-
rządu terytorialnego, na przykład wspólnie i gmin, i powiatów38.  

Wypełniając zadania własne gmina zaspokaja potrzeby wspólnoty. Zadania te 
podzielić można na obowiązkowe oraz fakultatywne. W przypadku zadań obowiąz-
kowych gmina nie ma możliwości rezygnacji z realizowania tychże. Odmiennie 
w przypadku zadań fakultatywnych, które są realizowane w takim zakresie, na jaki 
pozwalają środki budżetowe gminy, jak również potrzeby lokalne i jaki przewidują 
decyzje upoważnionych do tego organów. 

Zadania własne gmina wykonuje we własnym imieniu, jak również czyni to na 
własną odpowiedzialność w taki sposób, jaki został przewidziany w ustawach. 
Wykonywane przez gminy zadania bardzo ogólnie można też podzielić na trzy 
zasadnicze grupy:39 

– W dziedzinie socjalno – kulturalnej, które wiążą się z opieką zdrowotną, spo-
łeczną kultura i sztuką oraz szkolnictwem szczebla podstawowego i gimnazjal-
nego. 

– W dziedzinie komunalnej, które wiążą się z zaopatrywaniem w wodę, jak 
również dotyczą transportu lokalnego, utrzymania zieleni, cmentarzy komu-
nalnych, dróg gminnych czy też oczyszczania ścieków. 

– W dziedzinie administracji publicznej, które wiążą się m.in. z opodatko-
waniem mieszkańców, ewidencja ludności, planowaniem przestrzennym, utrzy-
maniem ładu i porządku publicznego.  

Przedstawiając katalog zadań własnych gminy bardziej szczegółowo należy 
wskazać zadania związane z: techniczną infrastruktura gminy, społeczną infra-
strukturą, bezpieczeństwem oraz publicznym porządkiem, przestrzennym oraz eko-
logicznym ładem, budową i utrzymaniem dróg, mostów, ulic, placów, jak również 
organizacji drogowego ruchu w gminie, ochroną środowiska i przyrody, ładem 
przestrzennym, gospodarką wodną, gospodarka nieruchomościami, usuwaniem 
i oczyszczaniem komunalnych ścieków, zaopatrzeniem w wodę i wodociągi, kana-

                                                        
37 Związków komunalnych, które np. organizują i eksploatują wspólnie instalację 
przetwarzania odpadów, jak Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki” 
właściciel Ekodoliny Sp. z o.o., czy wręcz wspólnie tworzą infrastrukturę i organizują 
system gospodarowania odpadami komunalnymi, jak Związek Gmin Wierzyca. 
38 Przykładem mogą być tu dwa funkcjonujące w Pomorskiem związki metropolitalne: 
Gdański Obszar Metropolitalny oraz Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów i Pre-
zydentów NORDA. 
39 M. Kosek–Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, 
Warszawa 2007, s. 164. 



45 

lizacją, wysypiskami i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych40, utrzymaniem 
urządzeń sanitarnych, utrzymaniem porządku i czystości, zaopatrzeniem w energię 
elektryczną oraz energię cieplną, zaopatrzeniem w gaz, ochroną zdrowia, edukacją 
publiczną, zielenią gminną, pomocą społeczną, lokalnym transportem zbiorowym, 
kulturą oraz ochroną zabytków i opieką nad nimi, gminnym budownictwem miesz-
kaniowym, kulturą fizyczną i turystyką41, targowiskami oraz halami targowymi, 
utrzymaniem obiektów gminnych oraz urządzeń użyteczności publicznej, jak 
również administracyjnych obiektów, gminnymi cmentarzami, publicznym porząd-
kiem, jak również bezpieczeństwem obywateli i ochroną przeciwpożarową i prze-
ciwpowodziową, prorodzinną polityką, promocją gminy, współpracą z samorzą-
dowymi organizacjami, wspieraniem oraz upowszechniania samorządowej idei, 
w końcu współpracą z lokalnymi, jak również regionalnymi społecznościami innych 
krajów. 

Pośród powyższych szczególnym zainteresowaniem studenci kierunków 
architektura, architektura krajobrazu i urbanistyka obdarzyć powinni te związane z: 
– tworzeniem planów zagospodarowania przestrzennego,  
– estetyką miejsc publicznych,  
– projektowaniem i realizacją inwestycji infrastrukturalnych, w tym drogowych, 
– projektowaniem i realizacją inwestycji z zakresu zieleni miejskiej i miejsc 

rekreacji,  
– ochroną zabytków, w tym zabytków przyrody. 

Powyższe bowiem nie tylko stanowić będą dla przyszłych architektów i urba-
nistów potencjalne możliwości zawodowe, ale i stanowić będą ograniczenia 
w realizacji ich śmiałych planów i wizji. 

Wnioski 

1. Samorząd terytorialny ma w Polsce wciąż skromną historię, ograniczoną do 
okresu dwudziestolecia międzywojennego i czasu po 1990 roku, kiedy to został 
formalnie przywrócony. W II RP nie zdołał się on całkiem wykształcić, a mię-
dzy rokiem 1990 a 1999 funkcjonował jedynie częściowo, bo wyłącznie na 
szczeblu gminnym. Od 1 stycznia 1999 roku mamy, aktualnie obowiązujący, 
trójszczeblowy podział państwa i taki sam podział samorządu terytorialnego na 
gminę, powiat i województwo. Mimo upływu 14 lat od jego wprowadzenia 
wciąż nie wszystkie podziały kompetencyjne między jednostki samorządu 
terytorialnego i administracji rządowej są przejrzyste i zrozumiałe dla oby-
wateli. 

                                                        
40 Zobacz: T. Bojar – Fijałkowski, Gospodarka odpadami komunalnymi jako ekologiczny 
instrument estetyki w gminie – uwagi prawne, Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo 
2/II/2012, s. 31-40. 
41 Zobacz: T. Bojar–Fijałkowski, G. Cern, Rola organów jednostek samorządu tery-
torialnego w rozwoju turystyki w Polsce. Studium porównawczo-prawne [w:] Uwarun-
kowania rozwoju turystyki   w regionie, M. Boruszczak (red.), WSTiH, Gdańsk 2011, 
s. 271-289.  
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2. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Ona też jako jedy-
na ma umocowanie konstytucyjne. Tym samym podejmując ewentualne próby 
rewizji aktualnego modelu samorządu terytorialnego musiałyby one nie doty-
czyć gminy, chyba że działyby się na płaszczyźnie konstytucyjnej. Przy okazji 
nie można nie zauważyć wracającej od czasu do czasu, w przestrzeni społecz-
nej, dyskusji nad możliwymi zmianami ustroju państwa w tym zakresie, kiedy 
to głównie podnosi się jednak możliwość likwidacji powiatów, nigdy gmin. 

3. Gminie przypisuje się szczególną rolę i szczególne zadania pośród jednostek 
samorządu terytorialnego. Z uwagi na zapisy konstytucyjne, szczególnie dom-
niemanie kompetencji gminy, zadania pozostałych szczebli samorządu tery-
torialnego muszą być szczegółowo i bezpośrednio wskazane. Gmina natomiast 
odpowiada za najistotniejsze zadania służące realizacji potrzeb wspólnoty 
lokalnej. 

4. Poza zadaniami własnymi gminy, często realizuje ona zadania zlecone z zakre-
su administracji rządowej, które odważnie należałoby określić zadaniami „na-
rzuconymi”, szczególnie, że kwestia szybkości i skali ich refinansowania 
pozostawia wątpliwości. 

5. Zadana własne gminy, podzielone na obligatoryjne i fakultatywne, wskazuje 
ustawa o samorządzie gminnym oraz inne akty prawna administracyjnego 
materialnego. Poza sferą socjalno-kulturową są to także zadania w zakresie 
administracji publicznej, w tym porządkowe i  planistyczne, oraz szczególnie 
interesujące, kosztowne i trudne, obowiązki w zakresie gospodarki komunalnej, 
w tym rozbudowy infrastruktury i świadczenia usług. Zadania związane 
z planowaniem przestrzennym, realizacją inwestycji, kwestiami architektury 
i urbanistyki czy prawem budowlanym zasługują na osobne potraktowanie 
w dalszych rozważaniach. 

Bibliografia 

1. Adamiak B., Borkowski J., Instytucje prawne sądowej ochrony samodzielności 
gminy, Samorząd Terytorialny 1991, nr 1-2. 

2. Bojar–Fijałkowski T., Gospodarka odpadami komunalnymi jako ekologiczny 
instrument estetyki w gminie – uwagi prawne, Przestrzeń, Ekonomia, Społe-
czeństwo 2/II/2012. 

3. Bojar–Fijałkowski T., Prawo uzdrowiskowe w Polsce – stan i perspektywy, 
[w:] Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa, Boruszczak M. (red.), WSTiH, 
Gdańsk 2011.  

4. Bojar–Fijałkowski T., Realizacja zadań własnych gminy przez spółkę kapi-
tałową na przykładzie Abruko Sp. z o.o. we Władysławowie, [w:] Zarządzanie 
w samorządzie terytorialnym, Kołomycew A., Kotarba B. (red.), UR, Rzeszów 
2012.  



47 

5. Bojar–Fijałkowski T., Cern G., Rola organów jednostek samorządu terytorial-
nego w rozwoju turystyki w Polsce. Studium porównawczo-prawne [w:] Uwa-
runkowania rozwoju turystyki w regionie, Boruszczak M. (red.), WSTiH, 
Gdańsk 2011.  

6. Chmielnicki P. (red.), Konstytucyjny system władz publicznych, LexisNexis, 
Warszawa 2009. 

7. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Zakamycze, Kraków 2006. 

8. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska–Koczkodaj M., Finanse samorzą-
dowe. Narzędzia. Decyzje. Procesy,  PWN, Warszawa 2007. 

9. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Lexis-
Nexis, Warszawa 2003. 

10. Kaczmarek R., Historia Polski 1914-1989, PWN, Warszawa 2010. 

11. Klat–Wertelecka L., Problem samodzielności gmin a ochrona praw podmioto-
wych jednostki, Samorząd Terytorialny 1998, nr 10.  

12. Kolarska–Bobińska L., Cztery reformy: od koncepcji do realizacji, Oficyna 
Naukowa, Warszawa 2000. 

13. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. Nr 114, poz. 946 z późn. 
zm. 

14. Kosek–Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, 
PWN, Warszawa 2007. 

15. Maciejewski T., Historia administracji, C.H.Beck, Warszawa 2006. 

16. Malec J., Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej UJ, Kraków 
2003. 

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utwo-
rzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652 z późn. zm.). 

18. Sieńczyło–Chlabicz J. (red.), Prawo własności intelektualnej, LexisNexis, 
Warszawa 2009. 

19. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze, 
Kraków 1999. 

20. Ustawa Konstytucyjna z 17 października 1992 roku o wzajemnych stosunkach 
między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczpospolitej Polskiej oraz 
o samorządzie terytorialnym, Dz. U. Nr 84, poz. 426. 

21. Ustawa z dnia 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu 
terytorialnego, Dz. U. Nr 35, poz. 294 z późn. zm.  

22. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm. 



48 

23. Ustawa z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych 
w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji 
rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. Nr 34, Poz. 198 z późn. zm. 

24. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dz. U. Nr 91, 
poz. 578 z późn. zm. 

25. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, Dz. U. Nr 91 
poz. 576 z późn. zm. 

26. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, Dz. U. Nr 21, poz. 112 
z późn. zm. 

27. Wlaźlak K., Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Woters 
Kluwer, Warszawa 2010. 

28. Zimmermann J., Prawo administracyjne, WoltersKluwer, Warszawa 2010. 

Streszczenie  

Tekst wprowadza do tematyki samorządu terytorialnego w Polsce. Na wstępie 
przedstawia rys historyczny i aktualny model samorządu terytorialnego. W trzeciej 
części definiuje gminę, wskazuje jej umocowanie prawne i przedstawia jej ogólną 
charakterystykę. Cześć czwarta tekstu skupia się na zadaniach gminy, tak zleconych 
jaki i własnych, zarówno obligatoryjnych jak i fakultatywnych. Pracę uzupełniają 
liczne przykłady funkcjonowania samorządów, głównie z województwa pomorskie-
go, które to autor umieścił w przypisach. Całość bazuje na literaturze prawa admi-
nistracyjnego i samorządowego oraz aktach prawnych aktualnych na dzień 31 
września 2013 roku. 

Summary 

The text in an introduction to the issues of local government in Poland. At the 
beginning it presents historical sketch and current model of local government. The 
third part defines community, indicates its legitimacy and presents general 
characteristics. Fourth part of the text focuses on community’s delegated and own 
task and duties, both obligatory and facultative. The text is supplemented with 
several examples mostly of communities from Pomorskie Region given in footnotes. 
All bases on administrative and communal law literature and acts of law valid on 
September 31st of 2013. 
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