
Katarzyna Niedzielska 

 

 

ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 

JAKO ZADANIE GMINY 

 

S t r e s z c z e n i e   

 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest charakterystyka zadania gminy polegającego na 

zaopatrzeniu społeczności lokalnej w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.  

W pierwszej kolejności przybliżone zostało pojęcie zadania gminy w ogólności. Następnie  

w opracowaniu przedstawiono w sposób szczegółowy charakter zadania zaopatrzenia, 

różnorodne jego ujęcia przez doktrynę i próby kwalifikacji. W dalszej kolejności dokonano 

omówienia instrumentów prawnych służących do jego realizacji. W tej części zwrócono 

uwagę przede wszystkim na rolę samorządu gminnego w realizacji procesu zaopatrzenia, ale 

także na rolę przedsiębiorstw energetycznych, które towarzyszą gminom w tym 

przedsięwzięciu. 

Przedsiębiorstwa energetyczne wykonują istotne działania w tym procesie, szczególnie  

w kwestiach technicznych, natomiast czynności gminy ograniczają się głównie do planowania 

i organizowania zaopatrzenia w nośniki energii. Ważną kwestią jest rozgraniczenie, które  

z tych działań należą do domeny zadań podmiotu publicznoprawnego, jakim jest gmina,  

a które do domeny podmiotu prywatnoprawnego, czyli przedsiębiorstw energetycznych. 
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SUPPLY OF HEAT, ELECTRICITY AND GAS FUELS 

AS A TASK OF THE MUNICIPAL GOVERNMENT 

 

S u m m a r y  

 

The present article introduces the characteristics of one of the tasks of the municipality 

which is supplying the inhabitants of the municipality with heat, electricity and gas fuels. 

First, the notion of the tasks of the municipality is outlined. Next, the article presents the 

detailed characteristics of the task of the municipality which is the supply of heat, electricity 

and gas fuels, as well as the different doctrinal qualifications and points of view on that 

matter. The paper then focuses on legal instruments that are used to accomplish the task. This 

part provides an analysis of the role of municipality as well as the function of energy 

companies who also play the significant role supporting the local governments in the 

accomplishment of the task. 

The function of energy companies is meaningful in the area of supply of the energy, they 

are responsible in particular for technical matters while the duties of the municipalities are 

limited mostly to planning and organizing of the supply. It is crucial to differentiate the tasks 

belonging to the domain of the local government from those belonging to the energy 

companies. 
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