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Szeroko rozumiane ramy prawne 
transportu zbiorowego obejmuja, bar
dzo wiele r6znych regulacji , pocza,w
szy od zagadnien konstytucyjnych , 
zwia,zanych z uprawnieniami samo
rza,d6w poszczeg61nych szczebli do 
podejmowania okreslonych interwen
cj i, poprzez normy techniczne, skon
czywszy wreszcie na czysto cywili
stycznej kwestii um6w przewozu. Do 
najbardziej istotnych akt6w prawnych 
zaliczyc jednak nalezy dwie regulacje : 
0 ustaw!? z dnia 16 grudnia 201 0 r. 

o publicznym transporcie zbioro
wym (DzU 2011 , nr 5, poz. 13 
z p6zn. zm.) , 

0 rozporza,dzenie (WE) nr 1370/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 23 pazdziernika 2007 roku 
dotyczqce uslug publicznych w za
kresie kolejowego i drogowego 
transportu pasaierskiego oraz 
uchylajqce rozporzqdzenia Rady 
(EWG) nr 1191/69 i (EWG) 1107/70 
(DzUrz. UE L 315 z dnia 3.12.2007). 
Choc w bardzo wielu przypadkach 

przepisy ustawy krajowej stanowia, 
w petni wystarczaja,ce i kompletne 
zr6dto prawa oraz Sq dostatecznq 
podbudowa, dziatan podejmowanych 
podczas organizowania publicznego 
transportu zbiorowego przez samo
rza,dy, to jednak w okreslonych przy
padkach przepisy unijne stanowia, 
zr6dto istotnych wskaz6wek, uzytecz
nych w codziennej praktyce organ6w 
zajmuja,cych si!? komunikacja, lokalna,. 
Nalezy przy tym nadmienic, iz okre
slone regulacje prawne musza, bye 
rozpatrywane w kontekscie konkret
nych problem6w praktycznych, z kt6-
rymi stykaja, si!? naco dzien osoby za
angatowane w organizowanie sieci 
komunikacyjnych i zarza,dzanie nimi . 
Pod tym wzgl!?dem istotnym warun
kiem skutecznosci norm prawnych 
jest ich adekwatnosc (w chwili wej
scia w zycie) do uktad6w faktycznie 
funkcjonuja,cych (na dany moment). 

TO BUSY 

Jednym z istotnych dylemat6w le
gislacyjnych w zakresie okreslen ia 
zasi!?QU przestrzennego przewoz6w 
organizowanych przez dany samo
rza,d jest kwestia jego ograniczenia 
wyta,cznie do terenu tego samorza,
du . Mozliwe sa, dwa r6zne podejscia 
w tej materii : 

wprowadzenie prymatu granic ad
ministracyjnych, 
wprowadzenie prymatu potrzeb 
spotecznych. 
Pierwsze rozwia,zane bazuje na 

przyj!?ciu jako punktu wyjscia granic 
administracyjnych, wtasciwych ze 
wzgl!?dU na dana, jednostk!? samorza,
du terytorialnego. Jest to rozwia,za
nie, w kt6rym jednostka samorza,du 
terytorialnego organizuje komunika
Cj!? wyta,cznie na terenie ograniczo
nym granicami administracyjnymi. 
Rozwia,zanie takie mozna uznac za 
intuicyjnie zgodne z zasada, wtasci
wosci terytorialnej aparatu admin i
stracji publicznej, jednoczesnie elimi
nuje ono w praktyce wszelkie spory 
kompetencyjne, w sytuacji scistego 
jego przestrzegania. Pewnym man
kamentem takiego podejscia jest na
tomiast pomijanie rzeczywistych cia,
zen przewozowych, kt6re w okreslo
nych przypadkach pozostaja, nie
zbiezne z podziatem administracyj
nym kraju . 

Wprowadzaja,c dla odmiany zasa
d!? pierwszenstwa potrzeb spotecz
nych, wtadze publiczne organizuja,c 
komunikacj!? powinny kierowac si!? 
rzeczywistymi cia,zeniami, a w mniej 
szym stopniu - ich zawieraniem si!? 
w granicach danej jednostki samorza,
du terytorialnego. Podejscie takie jest 
bez wqtpienia korzystniejsze z per
spektywy obywatela Uako konsumen
ta okreslonych d6br i ustug dostarcza
nych przez sektor publiczny) , kt6ry 
otrzymuje ofert!? dopasowana, do 
swoich potrzeb, a nie do administra
cyjnych granic, jednakze wada, jest 

brak ostrosci kryterium organizowa
nia komunikacji przez poszczeg61-
ne jednostki. Argument o trudnosci 
w zdefiniowaniu jednoznacznych 
kryteri6w interwencji danej jednost
ki samorza,dowej w tworzenie linii 
komunikacyjnych wydaje si!? szcze
g61nie istotny z punktu widzenia fi
nans6w publicznych, w stosunku 
do kt6rych oczekuje si!? precyzji ich 
alokacji na poszczeg61ne zadania 
publiczne. 

W Polsce za obowia,zuja,cy uznac 
nalezy porza,dek prawny bazuja,cy na 
kryterium granic administracyjnych 
przy okreslaniu wtasciwosci miejsco
wej organizatora komunikacji - kaz
da jednostka samorza,du terytorialne
go jest umocowana do organizowa
nia komunikacji na swoim terenie. Sy
tuacja odmienna moze miec miejsce 
w kilku przypadkach, wsr6d kt6rych 
nalezy przede wszystkim wskazac na 
uj!?te w rozdziale 7 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gmin
nym (tekst jednolity: DzU 2001 , nr 142, 
poz. 1591 z p6zn. zm.), tj.: 
•:• gdy nasta,pito powotanie przez 

gminy lub powiaty zwia,zku mi!?dzy
komunalnego, do zadan kt6rego 
nalezec b!?dzie organizowanie ko
munikacji na terenie jednostek two
rza,cych dany zwia,zek, 

•:• gdy zawarte zostato przez po
szczeg61ne jednostki samorza,du 
terytorialnego porozumienia komu
nalnego, w oparciu o kt6re nast!?
puje cesja funkcji organizatorskich 
z jednostki przekazuja,cej na jed
nostk!? przejmuja,ca,. 
Obie wskazane formy wsp6tpracy 

pomi!?dzy gminami posiadaja, ugrun
towanq pozycjf? w praktyce dzialania 
samorza,d6w, obejmuja,c bardzo r6z
ne sfery dziatalnosci , takie jak m.in . 
transport zbiorowy, gospodarka od
padowa, gospodarka wodocia,gowo
kanalizacyjna i inne. Do bezsprzecz
nych zalet wsp61nego realizowania 



zadan publicznych przez samorzqdy 
zaliczye nalezy mozliwose redukcji 
koszt6w (przede wszystkim dzi~k i 

rozktadaniu si~ koszt6w stafych na 
wi~kszq ilose dostarczanych usfug) 
oraz bardziej zintegrowanq ofert~ . kie
rowanq do mieszkanc6w. 

Regulacje dotyczqce form wsp6f
pracy mi~dzykomunalnej zdajq egza
min w6wczas, gdy poszczeg61ne jed
nostki samorzqdu terytorialnego wy
razajq wol~ wsp6fpracy w okreslonym 
zakresie. Nie mozna jednak wyklu
czye sytuacji , w kt6rej interesy po
szczeg61nych gmin czy powiat6w 
okazq si~ do tego stopnia rozbiezne, 
ze wsp61na realizacja zadan publicz
nych b~dzie niemozliwa. Odmienne 
priorytety w zakresie funkcjonowania 
transportu publicznego mogq doty
czye na przykfad sytuacji , w kt6rej jed
na z gmin prowadzi szeroko zakrojo
ne inwestycje taborowe, podczas gdy 
sqsiednia boryka si~ z powaznymi 
ograniczeniami budzetowymi lub tez 
sytuacji , w kt6rej jakas gmina ocze
kuje pofqczen z konkretnymi punkta
mi na terenie gminy sqsiedniej (np. 
szpital czy wyzsza szkota) , podczas 
gdy gmina sqsiednia jest zaintereso
wana siatkq pofa,czen w zupetnie in
nym ksztafcie. 

Nie wnikajqc w przyczyny, dla 
kt6rych nie jest mozliwe , aby za
wsze i w kazdym przypadku po
szczeg61ne jednostki samorzqdu te
rytorialnego znajdowafy wsp61ny 
j~zyk w realizacji zadan z zakresu 
transportu publicznego istotnym 
problemem jest spos6b post~powa

nia w sytuacji braku stosownych po
rozumien . Problem ten w szczeg61-
nie jaskrawy spos6b dotyka gmin 
pofozonych w bezposredniej blisko
sci duzych miast, b~dqcych gene
ratorami ruchu . 

Mozna powiedziee, ze dla miesz
kanc6w gmin sqsiadujqcych z du
zymi miastami bardziej istotne zna
czenie majq przejazdy do centrum 
aglomeracji , anizeli przejazdy we
wnqtrzgminne. Wynika to ze specy
fiki ukfadu osadniczego - miejsco
wosci tego rodzaju pefniq cz~sto 
kroe funkcj~ sypialni dla duzego 
miasta, w kt6rym pracujq i uczq si~ 
mieszkancy suburbi6w. Stqd tez dla 
wfadz tego rodzaju gmin rysujq si~ 
nast~pujqce mozliwosci realizacji 
zadan z zakresu publicznego trans
portu zbiorowego: 

0 scedowanie zadan na duze miasto 
sqsiednie, 

0 ograniczenie przewoz6w do tere
nu gminy, 

0 zorganizowanie linii wybiegajqcych 
z terenu gminy na obszar sqsied
niego miasta. 
W pierwszym przypadku dana 

gmina staje przed koniecznosciq za
akceptowania warunk6w, jakie narzu
ca duze miasto, przejmujqce pofq
czenia tych dw6ch miejscowosci. 
Jakkolwiek rozwiqzanie takie niesie 
za sobq oczywiste korzysci dla 
mieszkanc6w, np. w postaci sp6jne
go systemu biletowego dla catej sie
ci komunikacyjnej, moze ono bye nie
korzystne z perspektywy budzetu 
owej podmiejskiej gminy. 

Drugie rozwiqzan ie, polegajqce 
na ograniczeniu przewoz6w organi
zowanych przez podmiejskq gmin~ 
wyfqcznie do swojego terenu , staje 
si~ z chwilq wdrozenia jaskrawym 
przejawem rozbieznosci pomi~dzy 
oczekiwaniami mieszkanc6w a tym, 
co oferuje im gmina. Faktem bowiem 
jest, ze wiele sposr6d os6b mieszka
jqcych na terenach przylegtych do 
duzych miast pracuje i uczy si~ wfa
snie w tych miastach, podczas gdy 
przemieszczenia wewnqtrz gminy 
uznae mozna za znikome. 

Pozostaje trzecie rozwiqzanie , 
polegajqce na organizowaniu przez 
podmiejskie gminy linii komunika
cyjnych wjezdzajqcych na teren sq
siedniego miasta. Rozwiqzanie ta
kie umozliwia mieszkancom dotar
cie do tych miejsc, kt6re rzeczywi 
scie SCI celami ich podr6zy, bez 
wzgl~du nato, ze potozone SCI poza 
granicami danej gminy. Choe dys
kusyjne pozostaje zagadnienie eko
nomiki takiego rozwiqzania (z jed 
nej strony gmina nie musi przyjmo
wae stanowiska miasta SqSiednie
go, kt6re moze bye dla niej nieko
rzystne , ale z drugiej musi pokry
wae koszty funkcjonowania linii wy
biegowych na catej ich dfugosci) , 
to zazwyczaj niezaleznose w zarzq
dzaniu komunikacjq jest postrzega
na jako korzyse przez wtadze samo
rzqdowe tej gminy. 

Funkcjonowanie pofqczen wybie
gowych, wykraczajqcych poza grani
ce organizujqcych je jednostek samo
rzqdu terytorialnego rodzi pewne kon
trowersje. Zapisy ustawy o publicz
nym transporcie zbiorowym wskazujq, 

ze w sytuacji, gdy dane pofqczenie 
nie zawiera si~ w granicach danej jed
nostki samorzqdu terytorialnego, wfa
sciwym organizatorem dla takiego 
potqczenia staje si~ odpowiednia jed
nostka o szerszym zakresie prze
strzennym (np. powiat czy wojew6dz
two). Jedynym wyjqtkiem , przewi
dzianym w ustawie o publicznym 
transporcie zbiorowym jest wyjezdza
nie przez pociqgi w ramach przewo
z6w publicznych szczebla wojew6dz
kiego do najblizszej stacji, na kt6rej 
mozna dokonae przesiadki lub tech
nicznego obrotu biegu pociqgu, na 
terenie sqsiedniego wojew6dztwa 
(art. 4, ust. 1, pkt 25 ustawy). Wobec 
takiego stanu rzeczy naturalnym staje 
si~ pytanie na temat podstawy praw
nej funkcjonowania komunikacji 
w postaci linii wybiegowych, przekra
czajqcych granice poszczeg61nych 
jednostek samorzqdu terytorialnego. 
Pytanie to jest tym istotniejsze, ze 
sytuacja faktyczna w wielu jednost
kach samorzqdowych wyglqda w ten 
spos6b, ze linie 0 charakterze wybie
gowym docierajqce do duzych miast 
{b~dqcych centrami aglomeracji) 
funkcjonujq od lat i posiadajq ugrun
towanq pozycj~ w swiadomosci 
mieszkanc6w. Sytuacja taka ma miej
sce na przyktad w aglomeracji po
znanskiej (linie ze Swarz~dza, Suche
go Lasu , K6rnika itp.) , wroctawskiej 
(linie z Kobierzyc) czy warszawskiej 
(np. linie z tomianek). Przykfady tego 
rodzaju linii , kt6re organizowane SCI 
przez mniejsze gminy, a wybiegajq na 
teren sqsiednich miast, mozna spo
tkae nawet w przypadku mniejszych 
osrodk6w, jak np. linia Gminnego 
Zaktadu Komunikacji w R~dzinach 
dojezdzajqca do Cz~stochowy czy 
potqczenie Betchatowa z Piotrkowem 
Trybunalskim. 

Wobec braku stosownych regula
cji na gruncie krajowym, wynikajq
cych z zastosowanych konstrukcji 
prawnych w ustawie o publicznym 
transporcie zbiorowym , wskazane jest 
dokonanie szczeg6fowej analizy za
pis6w rozporzqdzenia (WE) nr 1370/ 
2007. Pami~tae bowiem nalezy, ze 
przepisy rozporzqdzen wsp61noto
wych obowiqzujq bezposrednio , 
a ustawa o publicznym transporcie 
zbiorowym nie jest transpozycjq roz
porzqdzenia (WE) nr 1370/2007, lecz 
jego doprecyzowaniem w okreslo
nym zakresie. 



Wqtek organizacji przewoz6w 
poza terenem danej jednostki sa
morzqdu terytorialnego pojawia siE? 
w przepisie art. 5 ust. 2 lit. b) rozpo
rzqdzenia (WE) nr 1370/2007. Cytu
jqc wspomniany przepis odczytuje
my: ,0 ile nie zabrania tego prawo 
krajowe, katdy wfasciwy organ lokal
ny {. .. } mote zdecydowac, te bfldzie 
samodzielnie swiadczyc usfugi pu
bliczne w zakresie transportu pasazer
skiego tub te bfldzie bezposrednio 
udzielac zam6wien prowadzq_cych do 
zawarcia um6w o swiadczenie usfug 
publicznych z podmiotem wewnf?trz
nym. W przypadku podjf?Cia takiej 
decyzji przez wfasciwy organ lokalny 
zastosowanie majq_ nastf?pujq_ce prze
pisy: [ ... } podmiot wewnf?trzny i kat
da jednostka znajdujq_ca sif? pod naj
mniejszym nawet wpfywem tego pod
miotu realizujq_ swoje dziafania w za
kresie pasazerskiego transportu pu
blicznego na obszarze dziafania wfa
sciwego organu /okalnego - nieza
teznie od tego, ze niekt6re linie tub 
inne etementy skladowe tej dzialat
nosci mogc, wchodzic na teryto
rium sc,siednich wlasciwych orga
n6w lokalnych - i te nie biorq_ udzia
fu w przetargach na swiadczenie 
usfug publicznych w zakresie pasa
zerskiego transportu publicznego or
ganizowanych poza terytorium tego 
wfasciwego organu lokalnego". 

Kluczowe znaczenie ma dopusz
czenie do sytuacji, w kt6rej niekt6re 
elementy sieci komunikacyjnej, po
zostajqcej w gestii danej gminy wy
kraczajq poza jej gran ice, na teren Sq
siednich gmiri. Sytuacja taka jest opi 
sana w artykule traktujqcym o udzie
laniu zam6wien prowadzqcych do 
zawarcia um6w o swiadczenie ustug 
przewozowych i pod tym kqtem na
lezy rozpoczq6 anal izE? zacytowane
go przepisu. 

Gt6wnq ideq rozporzqdzenia (WE) 
nr 1370/2007 jest regulacja kwestii 
zapewniania konkurencji (w rozumie
niu zapewn ienia niedyskryminujqce
go dostEi)pu kazdego oferenta z catej 
Unii do swiadczenia ustug zamawia
nych przez poszczeg61nych organi
zator6w) w swiadczeniu ustug . Roz
porzqdzenie traktowa6 nalezy jako 
regulacj Ei) szczeg6lnq w stosunku do 
obowiqzujqcych przepis6w, stojq
cych na strazy swobodnego przepty
wu towar6w i ustug pomiEi)dzy kraja
mi cztonkowskimi. Majqc na uwadze 
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nadrzEi)dnos6 zasad swobody prze
ptywu towar6w i ustug, za regulacje 
podstawowe uzna6 nalezy te zwiqza
ne z prawem zam6wien publicznych. 
Rozporzqdzenie (WE) nr 1370/2007 
definiuje natomiast przypadki , w kt6-
rych organy publiczne (w tym przy
padku: odpowiedzialne za transport) 
SCI zwolnione ze stosowania og61-
nych regulacji dotyczqcych zam6-
wien publicznych - precyzyjnie wska
zujqc takie kryteria, jak np. warunki 
sprawowania przez organ publiczny 
nad danym podmiotem kontroli ana
logicznej do kontroli nad wtasnymi 
stuzbami , rocznq wielkos6 pracy eks
ploatacyjnej objEi)tej zam6wieniem itp. 

Tak zarysowana rola rozporzqdze
nia (WE) nr 1370/2007 stanowi od
powiedz na kwestiE? sposobu sformu
towania przytoczonego art. 5, ust. 2, 
lit. b). Zatem stosujqc regutEi) argu
mentum a maiori ad minus w ramach 
wnioskowania a fortiori mozna powie
dzie6, ze skoro wtasciwy organ lokal
ny jest uprawniony do powierzania 
w trybie pozaprzetargowym swiad
czenia ustug wybiegajqcych poza 
jego teren , to tym bardziej uprawnio
ny jest do powierzania takich (czyli 
wybiegajqcych poza sw6j teren) 
ustug w trybie zaktadajqcym postEi)
powanie dopuszczajqce konkurencjEi) 
pomiEi)dzy wykonawcami. Tym sa
mym za dopuszczalne uzna6 nalezy 
funkcjonowanie linii wybiegajqcych 
na teren sqsiednich wtasciwych or
gan6w lokalnych, niezaleznie od for
my powierzenia obstugi komunika
cyjnej przez danq gminEi). 

Rozpatrujqc tres6 przepisu art. 5, 
ust. 2, lit. b) rozporzqdzenia (WE) 
nr 1370/2007 konieczne jest takze 
dokonanie analizy jego tresci pod kq
tem delegacji legislacyjnych, odsyta
jqcych do prawa krajowego. Jest to 
niezmiernie istotny aspekt, bowiem 
stuzy on ocenie, na ile prawo krajo
we - w przypadku Polski przede 
wszystkim ustawa o publicznym trans
porcie zbiorowym - stanowi wykona
nie zalecen rozporzqdzenia (WE) 
nr 1370/2007. W pierwszej CZEi)SCi 
przepisu znajduje siE? odwotanie do 
prawa krajowego (, [ .. . ) 0 ile nie za
brania tego prawo krajowe [ .. . ) "), jed
nakze odwotanie to nie odnosi siE? do 
opisywanej sprawy. Rozporzqdzenie 
(WE) nr 1370/2007 umozliwia zabro
nienie na gruncie prawa krajowego 
organom lokalnym bezposredniego 

an sport 

(bezprzetargowego) powierzania 
swiadczen ia ustug wzgiEi)dnie swiad
czenia ich samodzielnie przez tenze 
organ. Mozliwos6 wydania regula
cji krajowej (na niwie polskiej ·
w trybie ustawy) nie dotyczy zatem 
ograniczenia mozliwosci tworzenia 
linii wybiegowych , lecz mozliwosci 
bezprzetargowego zlecania wyko
nywania ustug . 

Podsumowujqc uzna6 nalezy, iz 
zapisy artykutu 5, ust. 2, lit. b) mogq 
zosta6 uznane za podstawEi) funkcjo
nowania linii pozostajqcych w gestii 
danego organizatora (w terminologii 
1370/2007: danego organu lokalne
go), lecz r6wnoczesnie wybiegajq
cych poza terytorium jego wtasciwo
sci administracyjnej . Na rzecz takie
go wtasnie rozumienia przytoczone
go przepisu rozporzqdzenia (WE) 
nr 1370/2007 przemawia takze jego 
zestawienie z brzmieniem regulacji 
krajowych . Przepisy dotyczqce funk
cjonowania linii komunikacyjnych na 
obszarach zwiqzk6w miEi)dzykomu
nalnych wzgiEi)dnie na obszarach , na 
kt6rych jednostki samorzqdu teryto
rialnego zawarty porozumienia komu
nalne nie stanowiq ekstrapolacji prze
pisu unijnego - prawo polskie wska
zuje przypadki podmiotowej zmiany 
organizatora (organu lokalnego) -
w przypadku utworzenia zwiqzku 
miEi)dzykomunalnego, wzgiEi)dnie roz
szerzenia zakresu terytorialnego 
kompetencji organizatora (organu lo
kalnego) - w przypadku porozumie
nia komunalnego, podczas gdy roz
porzqdzenie (WE) nr 1370/2007 wy
raznie wskazuje sytuacjEi) odmiennq, 
tj . wybieganie linii komunikacyjnych 
poza terytorium danego organizato
ra (organu lokalnego). Jakkolwiek za 
wtasciwy kierunek nalezy uzna6 jak 
najszerzej rozumianq integracjEi) ko
munikacji miejskiej duzego miasta 
z transportem obstugujqcym jego 
otoczenie , to jednak w sytuacji bra
ku wzajemnej wsp6tpracy (niezalez
nie od powod6w) funkcjonowanie ko
munikacji pomiEi)dzy dwoma r6znymi 
jednostkami samorzqdu terytorialne
go wydaje siEi) nie tylko merytorycz
nie uzasadnione, ale takze formalnie 
dopuszczalne. 
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