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Ustawa o samorządzie gminnym

z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 95)

Tekst jednolity z dnia 12 października 2001 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1591)1

(zm.: Dz.U. 2011, Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, 
Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; Dz.U. 2010, Nr 28, poz. 142, poz. 146, 
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; Dz.U. 2009, Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241; Dz.U. 2008, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. 2007, 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. 2006, Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. 2005, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457; Dz.U. 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. 2003, 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806)

Wyciąg

(...)

Rozdział 7. Związki i porozumienia międzygminne

Art. 64. [Tworzenie] 1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicz-
nych gminy mogą tworzyć związki międzygminne.

2. Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zainteresowanych 
gmin.

3. Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, 
związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na 
związek z dniem ogłoszenia statutu związku.

4. Obowiązek utworzenia związku może być nałożony tylko w drodze 
ustawy, która określa zadania związku i tryb zatwierdzenia jego statutu.

5. Do związków międzygminnych stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 2–5 
i art. 39 ust. 4.

1  Tekst jednolity ogłoszono dnia 13.12.2001 r.
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A. Tekst ustawy

Art. 65. [Osobowość prawna] 1. Związek wykonuje zadania publiczne 
w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

2. Związek posiada osobowość prawną.

Art. 66. [Poinformowanie wojewody] Gmina informuje wojewodę o za-
miarze przystąpienia do związku.

Art. 67. [Statut] 1. Utworzenie związku wymaga przyjęcia jego statutu 
przez rady zainteresowanych gmin bezwzględną większością głosów usta-
wowego składu rady gminy.

2. Statut związku powinien określać: 
1) nazwę i siedzibę związku,
2) uczestników i czas trwania związku,
3) zadania związku,
4) organy związku, ich strukturę, zakres i tryb działania,
5) zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku,
6) zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania 

strat związku,
7) zasady przystępowania i występowania członków oraz zasady rozliczeń 

majątkowych,
8) zasady likwidacji związku,
9) inne zasady określające współdziałanie.

3. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustano-
wienia.

Art. 68. [Rejestr] 1. Rejestr związków prowadzi minister właściwy do 
spraw administracji publicznej.

2. Związek nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu, z dniem ogło-
szenia statutu.

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze 
rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru związków międzygminnych 
oraz ogłaszania statutów związków, uwzględniając dokumentację niezbęd-
ną do wpisania związku do rejestru, dane podlegające wpisaniu oraz sposób 
dokonywania zmian wpisów w rejestrze.

Art. 69. [Zgromadzenie] 1. Organem stanowiącym i kontrolnym związku 
jest zgromadzenie związku, zwane dalej zgromadzeniem.

2. W zakresie zadań zleconych związkowi zgromadzenie wykonuje kom-
petencje przysługujące radzie gminy.

Art. 65–69
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Wprowadzenie

Obecnie, przy wykonywaniu zadań, zarówno własnych i zleco-
nych, coraz większego znaczenia nabierają publicznoprawne for-
my współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. „Pod-
mioty administracji realizują zatem swoje zadania przy pomocy 
różnych form działania, wśród których istotną rolę pełnią prawne 
formy działania” (J. Wyporska-Frankiewicz, Publicznoprawne for-
my działania administracji o charakterze dwustronnym, Warsza-
wa 2010, s. 47). Przekazywanie zadań, czy też ich wspólna reali-
zacja, jest bowiem często lepszym rozwiązaniem, niż samodzielne 
ich wykonywanie przez daną jednostkę samorządu terytorialnego 
lub też przez administrację rządową. Dwustronne formy działania 
są też wynikiem zarządzania zadaniami w celu ich najefektywniej-
szej realizacji. Ponadto, formy te „pozwalają na elastyczne rozwią-
zywanie nietypowych sytuacji i umożliwiają bardziej kompleksowe 
niż w drodze aktu administracyjnego rozwiązanie większej licz-
by stanów faktycznych” (M. Ofiarska, Wybrane uwagi o konstruk-
cji umowy publicznoprawnej jako formy działania administracji, 
[w:] Z. Ofiarski (red.), Księga jubileuszowa z okazji 15-lecia Wy-
działu prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szcze-
cin 2004, s. 555).

Najbardziej znane formy współdziałania w zakresie realizacji 
zadań to porozumienie oraz związek międzygminny, powiatowy. 
Nie oznacza to jednak, że są to jedyne formy dwustronne, które 
pozwalają na kooperację jednostek samorządu terytorialnego. Po-
jawiają się bowiem coraz częściej nieznane dotąd modele współ-
pracy, będące wynikiem zachodzących w administracji publicznej 
zmian,  na które - jak podnosi T. Rabska - zapotrzebowanie po-
wstaje zazwyczaj w przypadku pojawienia się nowego rodzaju za-
dań publicznych (T. Rabska, Kontrakt wojewódzki - forma dzia-
łania administracji publicznej w strukturach zdecentralizowanych, 
[w:] I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga (red.), 
Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga ju-
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bileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001, 
s. 602). Taką nową formą współdziałania jest np. kontrakt socjal-
ny (uregulowany w ustawie z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej, 
t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) czy też kontrakt wo-
jewódzki (uregulowany w ustawie z 6.12.2006 r. o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju, t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.). 
Obie są poniekąd wypełnieniem luki, która powstała w zakresie re-
alizacji określonego rodzaju zadań: kontrakt socjalny w zakresie re-
alizacji niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej, natomiast 
kontrakt wojewódzki w obszarze realizacji zadań regionalnych 
wskazanych w regionalnych programach operacyjnych.   

Współdziałanie w administracji może odbywać się zarów-
no w formach uregulowanych w przepisach prawa cywilnego, jak 
i prawa administracyjnego. 

W zakresie współdziałania przy realizacji zadań publicznych, 
współdziałanie można podzielić na polegające na ich wspólnej re-
alizacji oraz współdziałanie skutkujące przekazaniem zadań. Za-
licza się do nich m.in. porozumienie czy też umowy zawierane 
w celu realizacji konkretnych zadań przez poszczególne podmioty 
(np. umowy zawarte w wyniku udzielenia zamówienia publiczne-
go), ale i kooperację w formie związku komunalnego. Cechą wspól-
ną obu tych grup współpracy jest to, że podejmowane są w celu re-
alizacji zadań publicznych i co do zasady dobrowolnie. Ponadto, 
w przypadku umów, porozumień czy zawiązków gminnych, stro-
ny w nich uczestniczące są równorzędne. Formy te różnicuje m.in. 
sposób finansowania realizacji zadań, czy też przejście odpowie-
dzialności za ich realizację. Największa różnica tkwi jednak w stro-
nie podmiotowej wykonywanych zadań publicznych. Tylko w wy-
padku związku komunalnego dochodzi do powstania odrębnego 
od gmin podmiotu posiadającego osobowość prawną i to ten no-
wy podmiot będzie wykonywał zadania publiczne wcześniej mu 
przekazane (por. również uzasadnienie wyroku NSA z 27.9.1994 r., 
SA/Ł 1906/94, OSP 1996, Nr 3, poz. 52). 

Porozumienie jest najbardziej rozpowszechnioną formą, w której 
realizowane jest współdziałanie w celu wykonywania zadań stoją-
cych przed administracją publiczną (Z. Cieślak, Porozumienie ad-
ministracyjne, Warszawa 1985, s. 222). Zawierane jest w celu prze-
kazania wykonywania zadań pomiędzy jednostkami samorządu 
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terytorialnego lub pomiędzy administracją rządową i jednostkami 
samorządu terytorialnego. Jak wskazuje M. Ofiarska, na administra-
cję publiczną częstokroć nakładane są bowiem do realizacji zadania 
publiczne nie zawsze w sposób właściwy (M. Ofiarska, Formy pu-
blicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, 
Warszawa 2008, s. 79). P. Brzezicka podkreśla natomiast, że przed-
miotem porozumieniem jest przekazanie części władztwa posia-
danego przez podmiot przekazujący zadania, tak aby można było 
wykonać przekazane zadania (P. Brzezicka, Porozumienie admini-
stracyjne – problemy węzłowe, PiP 2000, z. 6, s. 46). Porozumie-
nie służy jednak tylko pośrednio realizacji zadań, jako że jest to 
tylko rodzaj umowy określającej ramy współpracy. Sama reali-
zacja zadań odbywa się bowiem w innych formach współdziała-
nia (M. Grążawski, Przedmiot porozumienia administracyjnego, 
[w:] J. Filipek (red.), Jednostka w demokratycznym państwie pra-
wa, Bielsko-Biała 2003, s. 223-224). 

Związki jednostek samorządu terytorialnego powstają nie dla 
przekazania zadań publicznych do wykonania, ale w celu wspól-
nego ich wykonywania. Związek międzygminny jako jedyna for-
ma współdziałania posiada osobowość prawną, którą nabywa z mo-
cy prawa. Właśnie dzięki tej osobowości związek jest oddzielnym 
podmiotem od gmin, które go tworzą. 

Konstytucja RP z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. 
i ze zm.) w art. 172 wyraźnie dopuszcza możliwość zrzeszania się 
jednostek samorządu terytorialnego. Podobną zasadę wyraża tak-
że art. 10 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (sporzą-
dzona w Strasburgu 15.10.1985 r., opublikowana w Dz.U. z 1994 r. 
Nr 124, poz. 607), dając jednostkom samorządu możliwość współ-
pracy z innymi społecznościami lokalnymi w sposób instytucjo-
nalnie zorganizowany. Związki tworzone są wyłącznie na pod-
stawie ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm., zwana dalej SamGminU) i usta-
wy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592 ze zm., zwana dalej SamPowU), co do zasady 
pomiędzy takimi samymi rodzajowo jednostkami samorządu te-
rytorialnego. Związek nie może być więc utworzony przez woje-
wództwa samorządowe. ,,Związek jest tworzony w celu wykony-
wania przez niego części zadań publicznych, realizowanych dotąd 
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przez każdą jednostkę osobno - po to, aby zadania te były wyko-
nywane skuteczniej i efektywniej” (tak J. Zimmermann, Prawo ad-
ministracyjne, Kraków 2005, s. 262) albo wtedy, gdy ze względów 
np. ekonomicznych wykonywanie zadań samodzielnie przez jed-
nostki samorządu terytorialnego byłoby niezasadne (C. Martysz, 
[w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Ko-
mentarz, Warszawa 2007, s. 486). Przytoczone wyżej ustawy nieco 
różnicują cel powstania związków. Przepis art. 65 ust. 1 SamPowU 
wskazuje bowiem, że związek powiatów powstaje w celu wspólne-
go wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji in-
dywidualnych z zakresu administracji publicznej, natomiast art. 64 
ust. 1 SamGminU stanowi, że związek międzygminny powstaje 
wyłącznie w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. Ta-
kie uregulowanie może sugerować, że w ramach związku między-
gminnego nie jest możliwe wydawanie decyzji administracyjnych. 

Z uwagi na to, że związki międzygminne oraz związki powia-
tów są odrębnymi bytami prawnymi, ich utworzenie wymaga od 
jednostek samorządu terytorialnego precyzji przy tworzeniu. Pomi-
nięcie bowiem jakichkolwiek kwestii związanych z funkcjonowa-
niem związku może wpływać na jego wadliwe działanie. Bezspor-
nym jest, że szczegółowo powinien zostać wskazany cel utworzenia 
związku - czyli zadanie lub zadania, dla których realizacji powstał. 
Wydaje się, że równie istotne będą sprawy związane z finansowa-
niem zadań publicznych, czyli zasady udziału poszczególnych gmin 
w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związ-
ku (por. art. 67 ust. 2 pkt 6 SamGminU) oraz zasady współdziałania 
poszczególnych członków związku (por. art. 67 ust. 2 pkt 9 Sam-
GminU). Przyznana przez ustawodawcę swoboda w zakresie ustala-
nia treści statutu pozwala gminom na takie ukształtowanie związku, 
aby ten w sposób najpełniejszy mógł wykonywać cel, dla którego 
został utworzony, czyli realizować zadania publiczne.

Charakter prawny związków międzygminnych nie został uregu-
lowany w sposób jednoznaczny. Wskazanie w sposób niebudzący 
wątpliwości charakteru prawnego związku w ustawie, pozwoliłoby 
m.in. na określenie rodzaju odpowiedzialności za działania lub za-
niechania związku w zakresie realizacji jego zadań. 

 W doktrynie przyjmuje się, że związek międzygminny ma cha-
rakter publicznoprawny. Przemawiałyby za tym podstawy prawne 
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utworzenia związku zawarte w tzw. ustawach samorządowych, cha-
rakter prawny uchwał o utworzeniu związku i uchwał o przyjęciu  
jego statutu (M. Ofiarska, Formy…, s. 533). O publicznoprawnym 
charakterze związku zdaje się przesądzać również cel jego utworze-
nia, czyli realizacja zadań publicznych. Cechami cywilnoprawnymi 
mogą być natomiast równorzędność stron czy też dobrowolność za-
wierania związków i znaczna swoboda w kształtowaniu treści statu-
tu. Te cechy nie są jednak wystarczające, aby przesądzić o cywilno-
prawnym charakterze związku międzygminnego.  

Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w formie 
związku jest obok porozumienia najpopularniejszą formą współ-
działania, pozwalającą na zrealizowanie wielu zadań publicznych, 
których wykonanie przez poszczególne gminy nie byłoby możliwe. 
Stanowiąc jeden z wyjątków od niefunkcjonującej w systemie pol-
skim reguły komplementarności administracji w wykonywaniu za-
dań publicznych (co do zasady, zadania są bowiem przekazywane 
ustawowo), pozwala uzupełniać się jednostkom samorządu w za-
kresie ich wykonywania.
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(...)

Rozdział 7. Związki i porozumienia 
międzygminne

Art. 64. [Tworzenie]
1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy 

mogą tworzyć związki międzygminne.
2. Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zaintere-

sowanych gmin.
3. Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku mię-

dzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych 
związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu 
związku.
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4. Obowiązek utworzenia związku może być nałożony tylko 
w drodze ustawy, która określa zadania związku i tryb zatwier-
dzenia jego statutu.

5. Do związków międzygminnych stosuje się odpowiednio 
art. 8 ust. 2–5 i art. 39 ust. 4.

Spis treści
Nb

 I. Pojęcie związku, cel i potrzeby jego  
utworzenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

 II. Zadania przekazywane związkowi . . . . . .  11
 III. Przeniesienie praw i obowiązków  

na związek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
 IV. Czynności gmin zainteresowanych  

utworzeniem związku; Przystąpienie  
nowych członków do związku  . . . . . . . . .  26

 V. Charakter prawny związku . . . . . . . . . . . .  40
 VI. Związek komunalny obligatoryjny  . . . . .  43
 VII. Odpowiednie stosowanie przepisów  . . . .  45

I. Pojęcie związku, cel i potrzeby jego utworzenia

1. W ustawie o samorządzie gminnym brak definicji pojęcia 
związku międzygminnego. Definicji takiej nie zawierają także inne 
ustawy samorządowe. Próby zdefiniowania związku międzygmin-
nego są podejmowane przez doktrynę i judykaturę (por. Z. Pławec-
ki, [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Samorząd Gminny. Komen-
tarz, Warszawa 2005, s. 499; A. Agopszowicz, [w:] A. Agopszowicz, 
Z. Gilowska, Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, 
Warszawa 1999, s. 436; S. Piątek, Ustawowe podstawy związków 
komunalnych, ST 1991, Nr 1−2, s. 66).

2. Ustawa o samorządzie gminnym posługuje się obecnie nazwą 
„związek międzygminny”, choć pierwotnie używano zamiennie 
tego określenia ze „związkiem komunalnym”. Rezygnacja przez 
ustawodawcę z nazwy „związek komunalny” nastąpiła w związku 
z pojawieniem się w systemie samorządu powiatowego oraz woje-
wódzkiego i była próbą terminologicznego uporządkowania pojęć. 
Z uwagi na możliwość uczestniczenia w związku międzygminnym 

1

2

Art. 64




