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I. ZLECAJĄCY 

X 

 

ZLECENIOBIORCA 

Dr Dorota Sylwestrzak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny  

ul. Broniewskiego 66a/17, 87-100 Toruń  

 

II. STAN FAKTYCZNY  

 

Zlecający przedstawił następujący stan faktyczny: „Rada Gminy X podjęła uchwałę o 

utworzeniu funduszu sołeckiego. Z praktyki wynika, iż większość środków z przedmiotowego 

funduszu zostaje przeznaczonych na remonty, modernizacje domów wiejskich, wiejskich 

placów zabaw itp. Tego typu przedsięwzięcia  w pełni wypełniają znamiona zadania własnego 

gminy. Warto ponadto zauważyć, że wykorzystanie pieniędzy z funduszu sołeckiego jest 

możliwe tylko na remonty oraz innego typu prace na nieruchomościach, do których gmina 

posiada tytuł prawny. Problem pojawia się natomiast w sytuacji, gdy stan przedmiotowej 

nieruchomości nie jest uregulowany, lub znajduje się on we władaniu wspólnot gruntowych 

czy innych podmiotów. W tym miejscu warto zauważyć, że opisana sytuacja jest dość często 

spotykaną na terenie województwa świętokrzyskiego. Z obecnego orzecznictwa, a także 

doktryny wynika, iż Gmina chcąc wykorzystać środki z funduszu sołeckiego na np. remont 

domu wiejskiego musi do tego domu posiadać tytuł prawny. Pojęcia tytułu prawnego nie 

można utożsamiać z pojęciem prawa własności. Zdaniem gminy X, w celu wykorzystania 

środków z funduszu sołeckiego wystarczy zawarcie np. umowy użyczenia pomiędzy 

określonym podmiotem, a Gminą. Sam fakt zawarcia takiej umowy stanowi, iż gmina 

posada tytuł prawny do nieruchomości. Problem stanowi natomiast czas na jaki przedmiotowa 

umowa miałaby być zawarta, o ile w przypadku przebudowy placu zabaw odpowiedni wydaję 

się  około 10 letni ter min , który odpowiada zużyciu zainwestowanych środków trwałych w 

postaci piaskownic karuzeli itp. Tym nie mniej problematyczną kwestię stanowi możliwość 

zawarcia przedmiotowej umowy w przypadku budowy, odbudowy, remontu domu 

wiejskiego”.  

 

 

III. PRZEDMIOTEM  OPINII JEST: 
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Zajęcie stanowiska w sprawie, czy możliwe jest zawarcie umowy użyczenia mające na celu 

wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego w celu odbudowy, budowy, remontu domów 

wiejskich, czy istnieje możliwość zawarcia przedmiotowej umowy z takimi podmiotami jak 

wspólnota gruntowa, osoba fizyczna, osoba prawna, samoistny posiadacz nieruchomości, na 

jaki czas przedmiotowa umowa miałaby być zawarta? 

 

IV. DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE 

Akty prawne: 

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, Dz. U. Nr 52, poz. 420, z późn. zm., 

dalej jako ufs    

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 

594, z późn. zm., dalej jako usg  

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 

885, z późn. zm., dalej jako ufp  

4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm., 

dalej jako kc  

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, 

dalej jako upb 

6. Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, Dz. U. Nr 

28, poz. 169, z późn zm., dalej jako uzwg 

7. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn. Dz. 

U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej jako updop) 

8. Uchwała Nr XXVI/269/2013 RADY MIEJSKIEJ W X z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy X na 2014 rok środków 

stanowiących fundusz sołecki 

 

V. STAN PRAWNY 

1. Fundusz sołecki  

Utworzenie funduszu sołeckiego ma charakter fakultatywny [Zob. wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 3 sierpnia 2012 r., I SA/Po 

344/12, LEX nr 1223900]. Celem utworzenia funduszu sołeckiego jest „wsparcie inicjatyw 

mieszańców wsi takich jak remont boiska szkolnego, postawienie czy wyremontowanie wiaty 

przystankowej, remont świetlicy wiejskiej, chodników, placu zabaw dla dzieci, 
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zainstalowanie w sołectwie koszy na śmieci, stworzenie miejsca spotkań i rekreacji oraz 

integracji społeczności lokalnej etc”. [Zob. M. Augustyniak,  Jednostki pomocnicze gminy, 

Oficyna 2010, Lex].  

 Procedurę utworzenia funduszu sołeckiego reguluje ustawa o funduszu sołeckim. 

Przepis art. 1 ust. 1 ufs zawiera upoważnienie ustawowe dla rady gminy do podjęcia uchwały, 

w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku 

budżetowym. Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy.  

Do przesłanek warunkujących przyznanie środków z funduszu sołeckiego konkretnym 

sołectwom należy zaliczyć: złożenie stosownego wniosku spełniającego wymogi formalne 

określone w art. 4 ufs oraz konieczność wykazania, że zadania określone we wniosku będą 

spełniały określone ustawą wymogi.  

Według art. 1 ust. 2 ufs fundusz sołecki nie jest funduszem celowym w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 

885, z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 3 ufs środki funduszu niewykorzystane w roku 

budżetowym wygasają z upływem roku. W praktyce orzeczniczej przyjmuje się, że 

„wyodrębnienie z budżetu gminy środków stanowiących fundusz sołecki nie pozbawia tych 

środków przymiotu środków publicznych (art. 5 ufp), stąd wydatkowanie tych środków 

następuje według zasady określonej w ustawie o finansach publicznych, zgodnie z którą 

prawo realizacji zadań publicznych przysługuje ogółowi podmiotów, chyba że odrębne 

ustawy stanowią inaczej (art. 43 ufp)” [Zob. Pismo z dnia 18 listopada 2009 r. Krajowej Rady 

Regionalnych Izb Obrachunkowych, www.rio.opole.pl]. Według art. 44 ust. 3 ufp wydatki 

publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków 

służących osiągnięciu założonych celów; w sposób umożliwiający terminową realizację 

zadań; w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

Środki funduszu sołeckiego przeznaczane są na: 

1) realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku, o którym mowa w art. 4 ufs, jeżeli 

są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są 

zgodne ze strategią rozwoju gminy, bądź na  

2) pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 

62, poz. 558, z późn. zm.). 

http://www.rio.opole.pl/
http://papi26.uci.umk.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.183094&full=1
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Odrzucenie wniosku sołectwa o wyodrębnienie w budżecie funduszu sołeckiego następuje 

w przypadku gdy zamierzone zadania nie spełniają łącznie określonych w ustawie wymogów 

tj. nie są zadaniem własnym gminy, nie służą poprawie warunków życia mieszkańców, nie są 

zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

 

2. Zadania własne gminy oraz zasady ich finansowania  

Według art. 6 ust. 1 usg do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy 

publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Jeżeli 

ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w art. 6 ust. 1 usg 

należy do gminy (art. 6 ust. 2 usg). Przepis art. 6 usg zawiera domniemanie kompetencji na 

rzecz gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej, a 

„uzupełnieniem tego domniemania jest katalog spraw należących do zadań własnych gminy 

zamieszczony w art. 7 ust. 1 usg. Katalog ten posiada charakter przykładowy, co również 

związane jest z domniemaniem kompetencji po stronie gminy” [Zob. Wyrok Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 listopada 2010 r., IV SA/Gl 330/10, LEX nr 

758360]. Należy zauważyć, że przepisy szczególne mogą regulować również inne zadania 

gminy, zaliczane do zadań własnych.  

W praktyce orzeczniczej przyjmuje się, że „sprawa ma publiczny charakter, jeżeli 

dotyczy interesu powszechnego, a jej załatwienie zmierza do zaspokojenia zbiorowych 

potrzeb wspólnoty samorządowej”. [Zob. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego 

z dnia 28 lutego 2006 r., PN.II.J.S.0911-39/06, Wspólnota 2006/13/46]. Zasadniczym celem 

zadań publicznych jest korzyść ogółu, szerszej grupy osób, a nie zaspokojenie interesów 

prywatnych osób fizycznych, prawnych. W judykaturze przyjęto, że „o charakterze działania 

przesądza bezpośredni cel i skutek tego działania. O ile remont nieruchomości, jej 

oświetlenie, ogrodzenie czy uzbrojenie działki może pośrednio służyć celom wspólnoty 

samorządowej, to jednak zasadniczym i bezpośrednim celem i skutkiem tych działań jest 

korzyść właścicieli lokali wchodzących w skład danej nieruchomości”. [Zob. Wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2008 r., III 

SA/Wr 1/08, LEX nr 507875].  

Finansowanie zadań własnych gminy odbywa się według zasad określonych w ustawie 

o finansach publicznych (art. 5, art. 43, art. 44 ust. 3 ufp). W myśl art. 221 ust. 1 ufp 

podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia 

zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele 

http://papi26.uci.umk.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1216134:part=a6&full=1
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publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji 

związanych z realizacją tych zadań. 

 

3. Tytuł prawny do rzeczy  

Należy podkreślić, że określenie „tytuł prawny do rzeczy” nie jest pojęciem ustawowo 

zdefiniowanym. Określeniem „prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

przez które rozumie się tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 

wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego
1
 albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych
2
, posługuje się 

ustawodawca na gruncie prawa budowlanego” (art. 3 pkt 11 upb)
3
. Pojęcie „tytuł prawny do 

zajmowanego lokalu mieszkalnego” występuje w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o 

dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 966, z późn, zm.) (art. 2 ust. 1 

pkt 4), czy też w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 

31, poz. 266, z późn. zm.)
4
.  

Stosownie do art. 46 § 1 kc nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej 

stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem 

związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią 

odrębny od gruntu przedmiot własności. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie 

przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne 

                                                           
1
 Ograniczone prawa rzeczowe mające znaczenia dla dysponowania nieruchomością na cele budowlane to:  

użytkowanie, służebność i prawa spółdzielcze.  
2
 W orzecznictwie wyrażono pogląd, że „umowa o charakterze obligacyjnym (np. umowa użyczenia) daje 

inwestorowi prawo do dysponowania cudzą nieruchomością na cele budowlane, jeżeli właściciel nieruchomości 

wyraził zgodę na dysponowanie jego gruntem na określony cel budowlany. Podobnie jest z innymi 

ograniczonymi prawami rzeczowymi (zob. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 19 maja 2008 r., sygn. akt II 

SA/Bk 153/08, publ. LEX nr 509824, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 

listopada 2011 r., II SA/Wr 587/11, LEX nr 1053162 ). Takim prawem dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 p.b. „może być umowa dzierżawy pod warunkiem wszakże, iż prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane wynika z jej treści” (zob. Wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 października 2011 r. II OSK 1487/10, LEX nr 1151904), czy też 

najmu, jeżeli „zgoda właściciela nieruchomości (wynajmującego) upoważniająca inwestora (najemcę) do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane wynika z treści umowy w sposób jasny i jednoznaczny” (zob.  
wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 maja 2009 r., VII SA/Wa 509/09, LEX 569019).  
3
 W judykaturze przyjmuje się, że „prawo, o którym stanowi art. 3 pkt 11 upb może wynikać zarówno z tzw. 

stosunków obligacyjnych nazwanych, jak i nienazwanych” [Zob. Wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 marca 2013 r., II SA/Kr 1765/12,  LEX nr 1305677]. 
4
  Pojęci” innego tytułu prawnego” niż własność w świetle art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego może mieć oparcie w różnych 

stosunkach prawnych, w tym również w stosunkach prawnorodzinnych”. Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 

14 lutego 2008 r., II CSK 484/07,LEX nr 496377.  
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urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia 

lub zasiania (art. 48 kc). Zgodnie z zasadą (superficies solo cedit)- „wszystko, co na gruncie, 

przynależy do gruntu”. Komentatorzy do wyjątków od zasady, że własność nieruchomości 

rozciąga się na rzecz ruchomą, która stała się jej częścią składową zaliczają: „budynki 

należące do wieczystego użytkownika (art. 235), budynki należące do rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych (art. 272 i 279), budynki zatrzymane przez rolnika z mocy przepisów 

szczególnych” [Zob. K. Piasecki, Kodeks cywilny. Komentarz. Księga pierwsza. Część 

ogólna, Zakamycze, 2003, Lex].  

 Zgodnie z art. 140 kc w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia 

społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze 

społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać 

pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Prawo 

własności jest prawem podmiotowym, bezwzględnym, skutecznym erga omnes.  

Według art. 336 kc posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak 

właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, 

zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone 

władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). W doktrynie zauważa się, że „posiadanie jest 

określonym władztwem nad rzeczą, nie jest prawem podmiotowym, a jedynie stanem 

faktycznym”. [Zob. T. A. Filipiak,  [w:] A. Kidyba (red.), K. A. Dadańska, T. A. Filipiak, 

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, LEX, 2012]. 

Posiadanie nie jest stanem prawnym. Przedmiotem posiadania może być nieruchomość. 

Posiadanie może być samoistne bądź zależne. Samoistny posiadacz włada rzeczą, jak 

właściciel. Samoistne posiadanie może prowadzić do nabycia przez posiadacza tytułu 

prawnego do nieruchomości (np. w drodze stwierdzenia nabycia spadku, zasiedzenia 

nieruchomości prowadzące). Z kolei posiadanie zależne opiera się na „władaniu rzeczą w 

zakresie innego prawa niż prawo własności, np. użytkowania (art. 252 k.c.), zastawu (art. 306 

k.c.), najmu (art. 659 k.c.), dzierżawy (art. 693 k.c.)” [Zob. T. A. Filipiak,  Ibidem].  

Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia może być zawarta na czas 

oznaczony oraz na czas nieoznaczony. Dla umowy najmu na czas dłuższy niż rok 

ustawodawca przewidział formę pisemną. W razie niezachowania tej formy poczytuje się 

umowę za zawartą na czas nie oznaczony (art. 660 kc). Najem zawarty na czas dłuższy niż lat 

http://papi26.uci.umk.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a252&full=1
http://papi26.uci.umk.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a306&full=1
http://papi26.uci.umk.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a659&full=1
http://papi26.uci.umk.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a693&full=1
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dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nie oznaczony (art. 661 § 1 

kc) Najem zawarty między przedsiębiorcami na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się 

po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony (art. 661 § 2 kc). W przypadku 

poczynienia nakładów przez najemcę w myśl art. 676 kc, wynajmujący, w braku odmiennej 

umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy 

odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego. 

Umowa dzierżawy oraz użyczenia może być również zawarta na czas oznaczony i czas 

nieoznaczony. W przypadku umowy użyczenia stosownie do art. 713 kc biorący do używania 

ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady 

na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. 

 

4. Rozporządzanie wspólnotami gruntowymi  

 

Według art. 1 ust. 1  uzwg wspólnotami gruntowymi podlegającymi 

zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie są nieruchomości rolne, 

leśne oraz obszary wodne: nadane w wyniku uwłaszczenia włościan i mieszczan-rolników na 

wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania ogółowi, pewnej 

grupie lub niektórym mieszkańcom jednej albo kilku wsi, wydzielone tytułem wynagrodzenia 

za zniesione służebności, wynikające z urządzenia ziemskiego włościan i mieszczan-

rolników, na wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania 

gminie, miejscowości albo ogółowi uprawnionych do wykonywania służebności, powstałe w 

wyniku podziału pomiędzy zespoły mieszkańców poszczególnych wsi gruntów, które nadane 

zostały przy uwłaszczeniu włościan i mieszczan-rolników mieszkańcom kilku wsi na wspólną 

własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania, użytkowane wspólnie przez 

mieszkańców dawnych okolic i zaścianków oraz należące do wspólnot urbarialnych i spółek 

szałaśniczych, otrzymane przez grupę mieszkańców jednej lub kilku wsi na wspólną własność 

i do wspólnego użytkowania w drodze przywilejów i darowizn bądź nabyte w takim celu, 

zapisane w księgach wieczystych (gruntowych) jako własność gminy (gromady), jeżeli w 

księgach tych istnieje wpis o uprawnieniu określonych grup mieszkańców gminy (gromady) 

do wieczystego użytkowania i pobierania pożytków z tych nieruchomości, stanowiące dobro 

gromadzkie (gminne) będące we wspólnym użytkowaniu na terenach województw 

rzeszowskiego, krakowskiego oraz powiatu cieszyńskiego województwa katowickiego. 
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Zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie podlegają także 

nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu 

przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były 

faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi (art. 1 ust. 2 uzwg). Powyższe nie 

dotyczy mienia gromadzkiego położonego na terenach miast i osiedli (art. 1 ust. 3 uzwg).  

Stosownie do art. 3 uzwg nie zalicza się do wspólnot gruntowych nieruchomości lub 

ich części określonych w art. 1 ust. 1, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy zostały 

prawnie lub faktycznie przekazane na cele publiczne lub społeczne albo też do końca 

1962 r., a gdy chodzi o lasy i grunty leśne - do dnia 30 września 1960 r., zostały 

podzielone na działki indywidualne pomiędzy współuprawnionych bądź uległy 

zasiedzeniu.  

  Na osobach uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej spoczywa obowiązek  

utworzenia spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania 

gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty (art. 14 ust. 1 uzwg). Spółka jest osobą prawną  

(art. 15 ust. 1 uzwg), osobowość prawną nabywa z dniem zatwierdzenia przez statutu spółki 

przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta (art. 18 ust. 1 uzwg). Organ ten sprawuje także 

nadzór nad działalnością spółki (art. 23 uzwg).  

Spółka jest uprawniona do wznoszenia i utrzymywania na wspólnocie gruntowej 

urządzeń potrzebnych dla osiągnięcia celów spółki (art. 22 uzwg). 

Spółka może zbyć, zamienić, jak również przeznaczyć na cele publiczne lub społeczne 

wspólnot gruntowych lub ich części oraz zaciągać pożyczki pieniężne tylko za zgodą 

właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta (art. 26 ust. 1 uzwg). W przypadku 

sprzedaży nieruchomości stanowiącej wspólnotę gruntową, gminie przysługuje prawo 

pierwokupu (art. 26 ust. 2 uzwg). Ustawodawca przewidział także możliwość wywłaszczenia 

ograniczonych praw rzeczowych osób uprawnionych w sytuacji, gdy interes gospodarczy 

Państwa uzasadnia zmianę sposobu użytkowania gruntów określonych w art. 1 ust. 2 uzwg 

(art. 26 ust. 5 uzwg).  Uprawnieni do udziału we wspólnocie gruntowej stanowiącej w całości 

lub w części lasy, grunty leśne lub nieużytki przeznaczone do zalesienia mogą się zrzec na 

rzecz Państwa uprawnień do udziału we wspólnocie w zakresie obejmującym te lasy, grunty 

leśne i nieużytki w trybie przepisu art. 27 ust. 2 uzwg (art. 30 uzwg). 

WNIOSKI KOŃCOWE 
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1. Z funduszu sołeckiego mogą być pokrywane wydatki sołectwa wyłącznie na 

przedsięwzięcia spełniające warunki ustawowe, tj. zakwalifikowane jako zadania własne,  

służące poprawie warunków życia mieszkańców oraz zgodne ze strategią gminy, 

dokumentem określającym podstawowe cele, priorytety i kierunki rozwoju społeczno-

gospodarczego danej gminy w dłuższym czasie. A zatem, przedsięwzięcia nie mogą 

dotyczyć indywidualnych, prywatnych interesów mieszkańców jednostki pomocniczej, 

lecz muszą nieść korzyści ogółowi wspólnoty lokalnej.  

2. Należy zauważyć, że wyodrębnienie z budżetu gminy środków stanowiących fundusz  

sołecki nie pozbawia tych środków charakteru środków publicznych. Wydatkowanie tych 

środków możliwe jest w sytuacji, gdy realizowane zadania mają publiczny charakter, dotyczą 

interesu powszechnego, zmierzają do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty 

samorządowej. 

3. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że problem dotyczy ponoszenia  

wydatków z budżetu gminy na budowę, remonty czy modernizację obiektów położnych na 

nieruchomościach stanowiących własność prywatną osób fizycznych, prawnych, bądź 

nieruchomościach o nieuregulowanym stanie prawnym. Należy zauważyć, że ponoszenie  

wydatków na ww. przedsięwzięcia nie może zostać zaliczone do zadań publicznych 

(zadań własnych gminy). Pośrednio realizacja ww. inwestycji służyłaby celom wspólnoty 

samorządowej, to jednak zasadniczym i bezpośrednim celem i skutkiem tych działań 

byłoby przysporzenie korzyści właścicielom nieruchomości, na których znajdują się 

wybudowane, remontowane, odbudowywane budynki.  

W celu przeznaczenia funduszu sołeckiego na wydatki związane z tego typu 

przedsięwzięciami, koniecznym jest uregulowanie stanu prawnego nieruchomości oraz 

nabycie przez gminę prawa do niej. W związku z powyższym Gmina powinna zawrzeć 

stosowne umowy obligacyjne, (np. najmu, dzierżawy) w celu wykonywania zadań 

publicznych (np. prowadzeniu świetlicy), skorzystać z innych rozwiązań prawnych 

przewidzianych w prawie cywilnym celem uregulowania stanu prawnego nieruchomości. 

Gmina może także skorzystać z innych przysługujących jej administracyjnych instrumentów 

prawnych uregulowanych m.in. w ustawie o gospodarce nieruchomościami.    

4. Należy zauważyć, że pytania zostały sformułowane w sposób nie końca precyzyjny? 

Pytanie nr 1: czy możliwe jest zawarcie umowy użyczenia mające na celu wykorzystanie 

środków z funduszu sołeckiego w celu odbudowy, budowy, remontu domów wiejskich, 
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zawiera w sobie w istocie dwa pytania. Po pierwsze, czy można zawrzeć umowę obligacyjną 

w celu wydatkowania środków z wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego na 

modernizację obiektów? Jeżeli potraktujemy pojęcie tytułu prawnego do nieruchomości 

szeroko – należy udzielić odpowiedzi twierdzącej (przy czym należy zwrócić uwagę na 

kwestie ewentualnych rozliczenie nakładów w przyszłości).  Drugie pytanie zawarte w 

pytaniu 1: czy można zawrzeć umowę użyczenia dla celów przeprowadzenia określonych 

robót budowlanych, wymagających pozwolenia na budowę bądź tylko zgłoszenia (budowa, 

odbudowa, remont obiektów budowlanych)? W tym przypadku w zakresie rozumienia tytułu 

prawnego znajdą zastosowanie przepisy prawa budowlanego. A zatem umowa użyczenia 

wchodzi w rachubę, pod warunkiem, że  właściciel nieruchomości wyrazi zgodę na 

dysponowanie jego gruntem na określony cel budowlany (tj. budowę, odbudowę, remont np. 

świetlicy, domu wiejskiego).  

5. Na pytanie nr 2: czy istnieje możliwość zawarcia przedmiotowej umowy z takimi 

podmiotami jak: wspólnota gruntowa (reprezentowana przez właściwy organ), osoba 

fizyczna, osoba prawna, samoistny posiadacz nieruchomości należy udzielić odpowiedzi 

twierdzącej. 

6. Pytanie nr 3: na jaki czas przedmiotowa umowa miałaby być zawarta? Z 

przedstawionego stanu faktycznego, nie wynika, dla jakich celów istotne znaczenie ma czas 

zawarcia umów obligacyjnych stanowiących tytuł prawny do nieruchomości, czy dla 

uzyskania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością w celu przeprowadzenia 

określonych robót budowlanych, czy też dla potrzeb amortyzacji przyjętych do używania 

inwestycji w obcych środkach trwałych (tzw. "inwestycji w obcych środkach trwałych") oraz 

budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie (art. 16a ust. 2 pkt 1 i 2 updop), czy 

też dla realizacji celów publicznych? Jak długo mają być realizowane cele publiczne? Czy 

modernizacja obiektów wiąże się z realizacją projektów unijnych, wykorzystaniem 

przyznanych środków unijnych, ze sposobem sfinansowania danej inwestycji (np. 

zabezpieczenie spłaty kredytu, obligacji, pożyczek). W istocie ustalenie powyższych kwestii 

pozwoli na udzielnie odpowiedzi na jaki czas umowa powinna zostać zawarta (na czas 

oznaczony bądź nieoznaczony).  

 

Niniejsza porada prawna nie jest oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Administracji i 

Cyfryzacji.  
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Udzielane porady prawne nie mogą być wykorzystywane w jakichkolwiek postępowaniach 

sądowych, administracyjnych i innych,  jako dowód na poparcie stanowiska stron, posiadają 

bowiem walor doradczo-informacyjny. 

 


