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Szanowni Państwo,

23 kwietnia 2022 r. w Hotelu Alhambra w Lądku Zdroju mieliśmy zaszczyt zorganizować  
I Forum Sołeckie Subregionu Wałbrzyskiego oraz II Forum Sołeckie Ziemi Kłodzkiej. Przeprowa-
dzona w formule hybrydowej konferencja zgromadziła łącznie blisko 100 uczestników: sołtysów, 
członków rad sołeckich i liderów lokalnych społeczności. W ramach interesujących debat i prelekcji 
podjęte zostały ważne tematy dla lokalnych społeczności z południa Dolnego Śląska, takie jak finan-
sowanie obszarów wiejskich, energetyka obywatelska i organizacja systemu transportu publicznego. 
Wysoki poziom merytoryczny dyskusji zapewnili wysokiej klasy eksperci, między innymi przedsta-
wiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślą-
skiego, Związku Gmin Wiejskich RP i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Jeszcze raz chcemy ser-
decznie podziękować wszystkim Uczestników za udział w wydarzeniu oraz za owocną dyskusję, która  
– w co głęboko wierzymy – przyczyni się do realizacji inicjatyw wspierających rozwój naszych lokal-
nych społeczności.

Głównym celem projektu Forum Sołeckie jest stworzenie przestrzeni, w ramach której przedstawiciele 
sołectw będą mogli wymieniać się doświadczeniami, inicjatywami i pomysłami dotyczącymi działal-
ności sołectwa. Forum to nie tylko cyklicznie organizowana konferencja  - to również szereg interesują-
cych warsztatów online, w ramach których rozmawialiśmy o planowaniu przestrzennym na obszarach 
wiejskich, finansach sołectw oraz finansowaniu projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii, po-
prawy jakości powietrza i ochrony przed suszą. Wszystkich z Państwa, którzy nie mogli wziąć udziału 
w naszych warsztatach zachęcamy do obejrzenia transmisji na Facebooku Fundacji Projekty Lokalne:  
www.facebook.com/projektylokalne. 

Dopełnienie projektu stanowi niniejsza broszura, w ramach której zebraliśmy najważniejsze infor-
macje przekazane przez ekspertów w ramach wyżej wskazanych warsztatów online. Wybraliśmy  
w szczególności te, które przydadzą się Państwu w bieżącej pracy Sołtysa, oraz które będą przydatne 
mieszkańcom Państwa sołectw (na przykład dotyczące programów dla obszarów wiejskich finanso-
wanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Polecamy również na-
szą stronę internetową: www.forumsoleckie.pl, gdzie znaleźć można w formie elektronicznej pierw-
szą wersję broszury „Niezbędnik Sołectwa”.

Zachęcamy do bieżącego kontaktu z nami i przedstawiania swoich pomysłów i prze-
myśleń w sprawie rozwoju projektu Forum Sołeckie, za pośrednictwem adresu e-mail:  
kontakt@forumsoleckie.pl . Sołtysów z terenu powiatu kłodzkiego zachęcamy dodatkowo do przy-
stąpienia do grupy na Facebooku pod nazwą: Forum Sołeckie – Ziemia Kłodzka.

Życzymy udanej lektury!

Z wyrazami szacunku,

Miłosz Węgrzyn    Borysław Zatoka
Prezes Fundacji Projekty Lokalne   Prezes Fundacji Spacerowa 7
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Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – najważniejsze informacje

1. Regulacje prawne 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jest obecnie uregulowane w ustawie z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta określa:
1. Zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy 

administracji rządowej,
2. Zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczenia terenów na określone cele oraz usta-

lania zasad ich zagospodarowania i zabudowy,
- przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań. 

2. Zasady planowania przestrzennego

W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się w szczególności:
1. wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury,
2. walory architektoniczne i krajobrazowe,
3. wymagania ochrony środowiska,
4. wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
5. walory ekonomiczne przestrzeni,
6. prawo własności,
7. potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,
8. potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych,
9. zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz 
planem zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym przy użyciu środków komunika-
cji elektronicznej,

10. potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.

3. System planowania przestrzennego w Polsce

Polski system planowania przestrzennego dzieli się na trzy poziomy: krajowy, wojewódzki oraz gmin-
ny. W obecnie obowiązującym stanie prawnym nie jest wyodrębniony poziom powiatowy. 

Na poziomie gminnym aktami planistycznymi są: studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
oraz decyzja o warunkach zabudowy. Jest to najważniejszy poziom planowania i zagospo-
darowania przestrzennego w Polsce.



6

a) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania prze-
strzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Sporządzenie studium jest obowiązkowe.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część tekstową i graficzną, 
uwzględniając ustalenia strategii rozwoju województwa i planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa, a także strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina 
dysponuje takim opracowaniem. Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych 
gminy.

Studium uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnio-
nych przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta uwag. Tekst i rysunek studium oraz rozstrzy-
gnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu studium. Zmiana 
studium następuje w takim trybie, w jakim jest ono uchwalane.

Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.

b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia 
sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Integralną częścią uchwały  
o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego jest załącznik graficzny przedstawiający granice 
obszaru objętego projektem planu. 

Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego rada gminy podejmuje z własnej ini-
cjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Następnie wójt, burmistrz lub pre-
zydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową  graficzną, zgodnie 
z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem, 
wraz z uzasadnieniem. 

W planie miejscowym określa się:

• przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-
sadach zagospodarowania,

• zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i mini-
malną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu 
do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czyn-
nej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, mini-
malną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów za-
opatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów,

• granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podsta-
wie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powo-
dzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa,

• szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
• szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
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kaz zabudowy,
• zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi do projektu planu należy wnieść  
w terminie 21 dni od wyłożenia planu.

Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. Część tek-
stowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załącz-
niki do uchwały. Zmiana planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim jest on uchwalany.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, przez co jest 
źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym jest możliwość zaskarżenia planu miej-
scowego do sądu administracyjnego na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym. Zgodnie z ww. przepisem, każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zo-
stały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu admi-
nistracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

c) Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy jest aktem indywidualnym i konkretnym. Jest wydawana 
wtedy, gdy dla danego obszaru nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.

Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na bu-
dowie obiektu budowalnego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana spo-
sobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, 
warunków zabudowy. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje co do zasady wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta po uzgodnieniu z innymi właściwymi organami i uzyskaniu uzgodnień 
lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi.



8

1. Fundusz sołecki jako szczególna forma budżetu partycypacyjnego.

Fundusz sołecki stanowią środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone na działalność so-
łectw, którego zasady ustanowienia określają przepisy ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu 
sołeckim. Wydzielenie ze środków budżetu gminy funduszu sołeckiego ma charakter fakultatywny  
i jest zależne od podjęcia przez radę gminy stosownej uchwały. Rada gminy rozstrzyga w tym zakre-
sie podejmując uchwałę. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie do dnia 31 lipca roku po-
przedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informacje o wysokości przypadających danemu 
sołectwu środków.

1. Pierwszym krokiem w celu uzyskania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego 
jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku, który uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołty-
sa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek ten powinien 
określać szczegółowe rodzaje przedsięwzięć, jakie według projektodawców miałyby zostać zreali-
zowane na obszarze sołectwa oraz ich potencjalne koszty wraz z uzasadnieniem. W terminie do 
dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys prze-
kazuje wójtowi (burmistrzowi) wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

2. W dalszej części projekt podlega ocenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który rozstrzyga 
o akceptacji wniosku bądź go odrzuca w przypadku niespełnienia wymogów formalnych oraz 
merytorycznych. Sołtys, po otrzymaniu informacji o niespełnieniu wymogów wniosku może pod-
trzymać swój wniosek, który w takim przypadku podlega ocenie rady gminy. Rada gminy w ter-
minie 30 dni od podtrzymania wniosku przez sołtysa rozstrzyga ostatecznie o zaakceptowaniu 
wniosku sołectwa bądź jego braku. Rozstrzygnięcie organu stanowiącego gminy ma charakter 
wiążący dla wójta. Wskazać ponadto należy, że ustawodawca w celu zachęcenia gmin do tworze-
nia funduszy sołeckich wprowadził prawo ubiegania się przez gminy rekompensaty ze środków 
budżetu państwa części środków wydatkowanych na fundusz sołecki. Do dnia 31 marca gmina 
powinna podjąć uchwałę w przedmiocie wydzielenia środków z budżetu gminy na fundusz 
sołecki.

3. Gminy mogą otrzymywać odpowiednio 20%, 30% lub 40% zwrotu sum przeznaczonych na fun-
dusz sołecki, zaś wysokość zwrotu uzależniona jest od poziomu zamożności gminy. Gmina po-
nadto uprawniona jest do zwiększenia środków przeznaczonych na fundusz sołecki w terminie 
do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, w drodze uchwały. Gmina otrzymuje 
z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach fun-
duszu. Zwrot obejmuje wydatki wykonane w roku poprzedzającym rok budżetowy.

4. Ustawa nie wskazuje konkretnie na jakie cele może być przeznaczony fundusz sołecki, wskazu-
jąc jedynie, że Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami 
własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwo-
ju gminy. W praktyce najczęściej środki z funduszu sołeckiego wykorzystywane są na budowę  
i naprawę obiektów wykorzystywanych przez mieszkańców sołectwa, budowę placów zabaw, 
remont chodników i dróg, sadzenie drzew i tworzenie obiektów zieleni. 
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2. Pozostałe sposoby finansowania potrzeb sołectwa.

1. zbiórka publiczna – stanowi zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2014 roku zbieranie ofiar w gotów-
ce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze 
zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), oraz na cele religijne. Miejscem 
zbiórki publicznej mogą być w szczególności ulice, place, parki i cmentarze.

• Podmiotem uprawnionym do organizacji zbiórki publicznej może być: organizacja pożytku pu-
blicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie; podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; komitet społeczny w celu przeprowa-
dzenia zbiórki publicznej;

• warunkiem przeprowadzenia zbiórki publicznej jest zgłoszenie przez organizatora zbiórki  
i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu przez ministra właściwego do spraw administracji pu-
blicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych, wniosek składa się 
przy użyciu formularza elektronicznego;

• dopuszczalne jest także zgłoszenie wniosku o przeprowadzenie zbiórki publicznej w formie 
papierowej;

2. inicjatywa lokalna – stanowi instytucję polegającą na możliwości zgłaszania do lokalnych włoda-
rzy swoich pomysłów mających na celu realizowanie potrzeb wspólnot samorządowych. 

• Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie pod pojęciem inicjatywy lokalnej rozumie się przez to formę współpracy jednostek samo-
rządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego 
na rzecz społeczności lokalnej;

• w ramach inicjatywy lokalnej  mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, 
bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych mogą złożyć wniosek o realizację zadania 
publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamiesz-
kania lub siedzibę, w zakresie:

• przedmiotem środków, które mogą być przeznaczone na inicjatywę lokalną są między innymi: 
budowa i remonty dróg, kanalizacji i sieci wodociągowych stanowiących własność jednostek 
samorządu terytorialnego; przedsięwzięcia oświatowe, edukacyjne, działalności w sferze kul-
tury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach;

• wnioskodawcy muszą zaoferować część wkładu własnego na inicjatywę lokalną, którą chcą 
zrealizować;

3. programy wspierania sołectw organizowane przez samorządy województwa, w ramach któ-
rych sołectwa mogą pozyskiwać środki na rozwój swoich lokalnych wspólnot. Przykładem takiego 
programu jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2022 
roku program „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, w ramach którego gminy wiejskie lub miejsko-wiej-
skie mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 40.000,00 złotych. Środki z tego programu mogą 
być przeznaczone na realizację przykładowo zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym 
utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont 
oraz wyposażenie świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obsza-
rów wiejskich oraz racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi, co stworzy warunki dla 
rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej. Więcej 
informacji dostępnych jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:  
www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie 
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje wiele programów mają-
cych na celu wsparcie różnych obszarów działalności na terenach wiejskich. Należą do nich między 
innymi:

1. AGROENERGIA – jest programem, którego celem jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych; na podstawie tego przedsięwzięcia NFOŚiGW rolnicy mogą wybudować własną 
farmę wiatrową, instalację fotowoltaiczną, biogazownie czy pompy ciepła. Na wyżej wymieniony 
program zostało przekazana przeznaczona kwota 200 milionów złotych;

2. MOJE CIEPŁO – jest programem, który ma na celu wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidu-
alnego, a ponadto rozwoju energetyki w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp 
ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; kwota przeznaczona na ten program 
wynosi 600 milionów złotych:

3. MÓJ PRĄD – jest programem, którego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej  
z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski; wsparcie finansowe z tego programu udzie-
lane jest w formie dotacji. Wnioskodawcą w ramach programu może być osoby fizyczne, które 
wytwarzając energię elektryczną dla własnych potrzeb, a ponadto posiadają umowę regulującą 
wprowadzenie do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji;

4. CZYSTE POWIETRZE – założeniem programu jest poprawa jakości powietrza, a także zmniejsze-
nie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energe-
tycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków wielolokalowych (wspólnot); okres 
trwania programu to lata 2018-2030, a suma przeznaczonych środków wynosi 103 miliardy zło-
tych;
• Środki z dofinansowania mogą być przeznaczone na: instalację centralnego ogrzewania i cie-

płej wody użytkowej, wymianę i zakup oraz montaż ciepła; ocieplanie przegród budowlanych, 
mikroinstalację fotowoltaiczną;

• istotną zmianą w programie jest rezygnacja ze wsparcia dofinansowaniem na kocioł pod wę-
giel (od 1 stycznia 2022 roku);

• okres realizacji przedsięwzięcia wynosi co do zasady 30 miesięcy z 3 transzami rozliczeń, (36 
miesięcy w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania przy pięciu transzach rozliczeń);

5. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska – priorytetem 
tego programu jest wsparcie finansowane mające zapobiegać powodziom i suszy; likwidacji po-
wierzchni nieprzepuszczalnych, zagospodarowanie wód opadowych i kanalizacji deszczowej, re-
tencja korytowa lub przykorytowa na obszarach wiejskich;

- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ra-
mach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego;
- finansowanie może przybrać formę pożyczki (do 100% kosztów) lub dotacji dla retencji na obsza-
rach wiejskich (do 70% kosztów);

Więcej informacji na temat wyżej przedstawionych programów dostępnych jest na stronie: 
www.gov.pl/nfosigw oraz na stronie: www.wfosigw.wroclaw.pl 
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