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USTAWA 

z d n ia 20 g rudnia 1996 r. 

o gospodarce komunalnej . 

Nr9 

Rozdzia l 1 

Przepisy ogólne 

rych celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia 
usług powszechnie dostępnych . 

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodar
ki komunalnej, polegającej na wykonywaniu przez gmi
nę zadań własnych, określonych wart. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Oz. 
U. z 1996 r. Nr 13, poz. 14, Nr 58, poz. 261, Nr 106, 
poz. 496 i Nr 132, poz. 622), w celu zaspokajania zbioro
wych potrzeb wspólnoty samorządowej . 

2. Gospodarka komunalna obejmuje w szczególno
ści zadan ia o charakterze użyteczności publicznej, któ-

Art. 2. Gospodarka komunalna może być prowa
dzona przez gm i nę w szczególności w formach: zakła
du budżetowego lub spÓłek prawa handlowego. 

Art. 3.1. Gm ina może powierzyć wykonywanie za
dań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycz
nym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyj
nym nie posiadającym osobowości prawnej, w drodze 
umowy na zasadach ogólnych, z zastosowaniem prze
pisówo zamówieniach publicznych. 
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2. J eżeli do prowadzenia danego rOdzaju działalno
ści na podstawie innych ustaw wymagane jest uzyska
nie zezwolenia, gmina może powierzyć wykonywanie 
zadań wyłącznie podmiotowi posiadającemu wyma
gane zezwolenie. 

Art. 4. 1. Jeże li przepisy szczególne nie stanowią 
inaczej, rada gminy postanawia o: 

1) wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki 
komunalnej, 

2) wysokości cen i opIat albo o sposobie ustalania cen 
i opIat za usługi komunalne o charakterze użytecz
ności publicznej oraz za korzystanie z gminnych 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

2. Uprawnien ia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ra
da gminy może powierzyć za rządowi gminy. 

Art. 5. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do 
wykonywania zadań, o których mowa wart. 1, przez 
związki międzygminne (związki komunalne), przez mia
sto stołeczne Warszawa oraz w ramach porozumień 
komunalnych. 

Rozdział 2 

Komunalne zakłady budżetowe 

Art. 6. 1. Komunalne zakłady budżetowe może po
woływać, likwidować lub przekształcać rada gminy, 
zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami ustawy 
z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe <Dz. U. 
z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, 
poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, 
Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, 
poz. 402. Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647). 

2. Komunalne zakłady budżetowe prowadzą go
spodarkę finansową na zasadach określonych w prze
pisach prawa budżetowego. 

Art. 7. Działalność wykraczająca poza zadania 
o charakterze użyteczności publicznej nie może być 
prowadzona w formie zakładu budżetowego. 

Art. 8. Do pracowników komunalnych zakładów 
budżetowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 
22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. Nr 21. poz. 124 i Nr 43, poz. 253 oraz z 1994 r. 
Nr 98, poz. 471), jeżeli przepisy szczególne nie stano
wią inaczej. 

Rozdział 3 

Spółki z udziałem gminy 

Art. 9 . Gmina może tworzyć spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także może 
przystępować do takich spółek. 

Art. 10. 1. Poza sferą użyteczności publicznej gmi
na może tworzyć spółki prawa handlowego i przystę
pować do nich, jeżeli łączn ie zostaną spełnione nastę
pujące warunki: 

1) istnieją nie zaspokojone potrzeby wspólnoty samo
rządowej na rynku lokalnym, 

2) występujące w gminie bezrobocie w znacznym 
stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólno
ty samorządowej, a zastosowanie innych działań 
i wynikających z obowiązujących przepisów środ
ków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji go
spodarczej, a w szczególności do znacznego oży
wienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia 
bezrobocia. 

2. Poza sferą użyteczności publicznej gmina może 
two rzyć spółki prawa handlowego i przystępować do 
nich również wówczas, j eżeli zbycie składnika mienia 
komunalnego mogącego stanowić wkład niepienięż
ny gminy do spółki albo też rozporządzenie nim w in
ny sposób spowoduje dla gminy poważną stratę ma
jątkową· 

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 zaj
mujących się czynnościami bankowymi, ubezpiecze
niowymi oraz działalnością doradczą, promocyjną, 
edukacyjną i wydawniczą na rzecz samorządu teryto
rialnego, a także innych spółek ważnych dla rozwoju 
gminy. 

Art. ,, . 1. Radni rady gminy nie mogą być człon

kami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyj
nych ani pełnomocnikami handlowymi spółek prawa 
handlowego z udziałem komunalnych osób prawnych 
lub z udzialem podmiotów gospodarczych, w których 
uczestniczą takie osoby. Wybór lub powolanie radne
go do tych władz jest z mocy prawa nieważny. 

2. Jeże l i wybór lub powołanie, o którym mowa 
w usl. 1. miało miejsce przed rozpoczęciem wykony
wan ia mandatu, radny jest obowiązany zrzec się stano
wiska lub funkcji. 

3. Radny rady gminy nie może posiadać pakietu 
większego n iż 10% udziałów lub akcji w spółkach pra
wa handlowego z udziałem komunalnych osób praw
nych lub podmiotów gospodarczych, w których uczest
n iczą takie osoby. 

Art. '2. 1. Do wnoszenia udziałów i obejmowania 
akcji oraz do obejmowania. nabywania i zbywania 
praw z udziałów i akcji stosuje się przepisy Kodeksu 
handlowego, z wyłączeniem art. 310, oraz przepisy Ko
deksu cywilnego, z zastrzeżeniem przepisów ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. 

2. W jednoosobowej spółce gminy funkcję zgroma
dzenia wspólników (walnego zgromadzenia) pełni za
rząd gminy. 

3. Do spółek z udziałem gminy stosuje się odpo
wiednio przepisy art. 18. 

Art. 13. 1. Spółka określa w regulaminie zasady ko
rzystania z usług pubłicznych świadczonych przez spół
kę, a także obowiązki spółki wobec odbiorców usług. 
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2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1. oraz jego 
zmiany obowiązują na teren ie gminy po zatwierdzeniu 
przez zarząd tej gminy. 

Rozdział 4 

Przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych 

Art. 14. 1. Przedsiębiorstwa komunalne, w stosun
ku do których rada gminy do dnia 30 czerwca 1997 r. 
nie postanowiła o wyborze organizacyjno-prawnej for
my lub o ich prywatyzacji, ulegają z dniem l lipca 
1997 r. przekształceniu w jednoosobową spółkę gminy, 
z mocy prawa. 

2. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, 
spółka ta wstępuje we wszystkie stosunki prawne, któ
rych podmiotem było przedsiębiorstwo komunalne, 
bez względu na charakter prawny tych stosunków. 

Art. 15. l. Przed upływem terminów, o których mo
wa wart. 14 ust. 1. zarząd gminy decyduje o rodzaju 
spółki , ustala jej statut (akt założycielski) i niezwłocznie 
składa wniosek o wpisan ie spółki do rejestru handlo
wego. 

2. Wykreślenie przedsiębiorstwa komunalnego 
z rejestru przedsiębiorstw państwowych następuje 
z urzędu , po dokonaniu wpisu spółki do rejestru han
dlowego, z dniem 1 lipca 1997 r. 

Art. 16. 1. Do spółki powstałej w wyniku przekształ
cen ia przedsiębiorstwa komunalnego stosuje s ię prze
pisy Kodeksu handlowego, jeżeli ustawa nie stanowi 
inaczej. 

2. Do spółki powstałej w wyn iku przekształcenia 
przedsiębiorstwa komunalnego nie stosuje się art. 312 
i 313 Kodeksu handlowego. 

Art. 17. 1. Gminę w spółce, o której mowa wart. 14, 
reprezentuje zarząd gminy. 

2. Pierwszy za rząd spółki jest powoływany przez za 
rząd gminy, z tym że do pełnieni a funkcji prezesa 
pierwszego zarządu spółki zarząd gminy powołuje 

z dniem 1 lipca 1997 r. dyrektora przekształconego 
przedsiębiorstwa komunalnego, chyba że nie wyrazi 
on zgody na pełnienie tej funkcji . 

3. W przypadku niewyrażen ia zgody przez dyrekto
ra przekształconego przedsiębiorstwa komunalnego, 
o której mowa w ust. 2, zarząd gminy powołuje zarząd 
spółki w pełnym składzie, wraz z jej prezesem. 

Art. 18. 1. W spółce powstałej w wyniku przekształ
cenia przedsiębiorstwa komunalnego działa rada nad
zorcza. 

2. Liczbę członków rady nadzorczej określa statut. 

3. Pracownicy spółki zachowują prawo wyboru: 

1) dwóch członków rady nadzorczej w radzie liczącej 
do sześciu członków, 

2) trzech członków rady nadzorczej w radzie liczącej 
od siedmiu do dziesięciu członków, 

3) czterech członków rady nadzorczej w radzie liczącej 
jedenastu lub więcej członków. 

4. Pozostałych członków rady nadzorczej powołuje 
i odwołu je zarząd gminy. 

5. Członkowie rad nadzorczych, o których mowa 
w ust. 3, wybierani są w g łosowaniu bezpośrednim 
i tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności. Wy
nik wyborów jest wiążący dla walnego zgromadzen ia. 

6. Pracownikowi spół k i , będącemu członkiem jej 
rady nadzorczej, spółka nie może, w okresie t rwania 
kadencji rady ani w okresie roku po za kończen iu kaden
cj i, wypowiedzieć stosunku pracy. W tym czas ie spółka 
nie może równ ież zm ien ić na nieko rzyść pracownika 
w arunków pracy lub placy. 

Art. 19. 1. Pracownicy przekształconego w spółkę 
przedsiębiorstwa komunalnego stają się z mocy prawa 
pracownikami spółki. 

2. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy 
powstałe przed przekształceniem przedsiębiorstwa od
powiada spÓłka . 

3. Stosunek pracy dyrektora przedsiębiorstwa oraz 
pracowników zatrudnionych na podstawie powołania 
wygasa, z mocy prawa, z dniem wykreśłe n ia przedsię
biorstwa komunalnego z rejestru przedsiębiorstw pań
stwowych. 

4. Pracownikom, o których mowa w ust. 3, przysłu 
guje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wyna
grodzenia, liczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop 
wypoczynkowy. Odprawa ta nie przysługuje w przy
padku zatrudnienia w spółce na stanowisku równo
rzędnym lub wyższym . 

Art. 20. 1. Do zbycia udziałów i akcji gminy w spół 
ce powstałej w wyn iku p rzekształcenia przedsiębior
stwa komunalnego stosuje się odpowiednio przepisy 
działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercja
lizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 
(Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775). 

2. Przewidziane w ustawie, o której mowa w ust. 1, 
kompetencje Ministra Skarbu Państwa wykonuje wo
bec spółki zarząd gminy. 

Art. 21. W sprawach przekształcenia przedsiębior
stwa komunalnego w spółkę nie stosuje się przepisów 
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przeds ię
biorstw państwowych, chyba że ustawa stanowi ina
czej. 

Art. 22. 1. Rada gminy może w drodze uchwały 
przekształcić zakład budżetowy w spółkę. 

2. Do przekształcenia zakład u budżetowego w spół
kę stosuje się odpowiednio przepisy ustawy. 

3. Czynności związane z przekształceniem wykonu
je zarząd gminy. 
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Art. 23. 1. Składniki mienia zakładu budżetowego 
przekształconego w spółkę stają się majątkiem spółki. 

2. Prawo zarządu gruntem zakładu budżetowego 
przekształconego w spółkę staje się prawem użytkowa
nia wieczystego spółki. 

3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia wstę
puje we wszystkie prawa i obowiązki związane z dzia
łalnością zakładu budżetowego . 

Rozdział 5 

Zmiany w przepisach obowiązujących 
oraz przepisy końcowe 

Art. 24. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą
dzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, 
poz. 261 , Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622) wart. 9: 

1) w uSl. 1 skreś la się wyrazy", w tym przedsiębior
stwa,"; 

2) ust. 2 otrzymuje brzm ienie: 

,,2. Gmina oraz inna komunalna osoba prawna 
może prowadzić dzi ałalność gospodarczą wy
kraczającą poza zadan ia o charakterze użytecz
ności publicznej wyłącznie w przypadkach 
określonych w od rębnej ustawie."; 

3) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

,,3. Formy prowadzenia gospodarki komunalnej , 
w tym wykonywania przez gminę zadań o cha-

rakterze użyteczności publicznej, określa od
rębna ustawa. 

4. Zadaniami użyteczności publ icznej, w rozumie
niu ustawy, są zadania własne gminy, okreś ło
ne wart. 7 ust. 1, których celem jest b ieżące 
i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych po
trzeb ludności w drodze świadczenia usług po
wszechnie dostępnych." 

Art. 25. W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pra
cownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 
i Nr 43, poz. 253 oraz z 1994 r. Nr 98, poz. 471) wart. 1 
po wyrazach "jednostkach administracyjnych gminy" 
dodaje się wyrazy "oraz komunalnych zakładach bu
dżetowych" . 

Art. 26. W ustawie z dnia 10 maja 1990 r. - Przepi
sy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorial
nym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 
Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, 
z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. 
Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285 
orazz 1996r. Nr23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496)wart.8 
skreś la się ust. 2. 

Art. 27. Za rząd gminy w terminie 6 miesięcy od 
dnia wej ścia w życ ie ustawy dostosuje statuty spółek 
powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy do 
przepisów ustawy. 

Art. 28. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia, z tym że przepis art. 11 wchodzi 
w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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USTAWA 

z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o portach i przyst aniach morskich. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady tworzenia podmio
tów zarządzających portami i przystaniami morskim i, 
ich organizację i funkcjonowanie. 

2. Granice portów i przystani morskich określają 
odrębne przepisy. 

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do portów wo
jennych . 

Art. 2. Hekroć w ustawie jest mowa o: 

1) gm inie - rozumie się przez to gminę lub gminy, 
w których granicach jest położony port lub przy
stań morska, 

2) porcie Jub przystani morskiej - rozumie się przez 
to akweny i grunty oraz związaną z nimi infrastruk
turę portową, znajdujące się w granicach portu lub 
przystan i morskiej, 

3) portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 
narodowej - rozumie się przez to porty morskie 
w Gdańsku, Gdyni, Szczecin ie i Świnoujści u , 

4) infrastrukturze portowej - rozumie się przez to 
znajdujące się w granicach portu lub przystani 
morskiej ogól nodostępne obiekty, urządzen ia i in
stalacje związane z funkcjonowaniem portu, znaj
dujące się na gruntach, którymi gospodaruje pod
miot zarządzający, 

5) infrastrukturze zapewniającej dostęp do portów lub 
przystani morskich - rozumie się przez to prowa
dzące do portu lub przystani morskiej oraz położo-


