
Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 159 – 14907 – Poz. 2610,2611 
 

§ 1. Przedsićbiorca ubiegający sić o uzyskanie zezwo-
lenia na prowadzenie działalności w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, zobowiązany jest do: 

1. Posiadania: 
a) specjalistycznego pojazdu samochodowego 

o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na 
załadunek, transport i wyładunek odpadów 
komunalnych, w sposób nie powodujący za-
nieczyszczenia środowiska poprzez samoistne 
rozsypywanie, rozpylanie lub rozwiewanie 
odpadów. 

b) pojazdu/pojazdów cićżarowych skrzyniowych 
o nadwoziu zamknićtym lub posiadającymi 
szczelne przykrycie służących do odbioru od-
padów opakowaniowych, biodegradowalnych 
(szczelna skrzynia lub zbiornik), wielkogabary-
towych, zużytego sprzćtu elektrycznego 
i elektronicznego oraz odpadów z remontów. 

2. Dysponowanie pojemnikami oraz workami 
do selektywnej zbiórki odpadów w kolorach 
i pojemnościach określonych regulaminie utrzyma-
nia czystości i porządku dla gminy przyjćtego uchwa-
łą rady gminy oraz w stanie technicznym gwarantu-
jącym utrzymanie właściwego standardu sanitarne-
go.  

Pojemniki muszą być estetyczne, wykonane 
z materiałów o odpowiedniej wytrzymałości mecha-
nicznej, przystosowane do opróżniania przez specja-
listyczne pojazdy.  

Pojemniki i worki muszą posiadać wyraźne 
i trwałe oznakowanie (nazwa i adres firmy, tel. kon-
taktowy przedsićbiorcy, opis na jakie odpady są 
przeznaczone). 

3. Dysponowania nieruchomością na bazć 
transportową wyposażoną w miejsce postojowe 
z punktem napraw, pomieszczenia magazynowe oraz 

zaplecze socjalne. Baza musi spełniać wymogi obo-
wiązujących przepisów prawa, w szczególności Pra-
wa budowlanego oraz przepisów sanitarnych 
i ochrony środowiska. 

4. Zapewnienia miejsca do mycia i dezynfekcji 
pojazdów oraz pojemników na odpady. 

5. Przekazywania odebranych od właścicieli nie-
ruchomości odpadów komunalnych: 

a) do zakładu zagospodarowania odpadów 
wskazanego w Wojewódzkim Planie Gospo-
darki Odpadami dla Województwa Wielkopol-
skiego, tj. Centrum Zagospodarowania Odpa-
dów w Piotrowie w ramach Związku Mić-
dzygminnego pod nazwą „Centrum Zago-
spodarowania Odpadów - SELEKT” z siedzibą 
w Czempiniu - w momencie rozpoczćcia dzia-
łalności zakładu, 

b) do innego wskazanego przez siebie miejsca 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów ko-
munalnych spełniającego wymagania o któ-
rych mowa w art.9 ust. 3 i 4 ustawy o odpa-
dach (tekst jednolity Dz. U. z 2007, Nr 39, poz. 
251 ze zm.) - do czasu rozpoczćcia działalno-
ści „CZO - SELEKT”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Zarządowi 
Związku. 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Wielkopolskiego 
 
§ 4. Uchwała w chodzi w życie z dniem 1stycznia 
2011r. 

 
Przewodniczący Zgromadzenia 

(-) Henryk Litka
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 z dnia 20 kwietnia 2011 r.
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Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zmianami) 
 
orzekam  
nieważność uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej  
Krzywinia z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: uchyle-
nia Uchwały Nr XXXII/255/2009 Rady Miejskiej z dnia 
28 października 2009 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenów parków siłowni wiatrowych w 
obrćbie wsi Bielewo, Wieszkowo i Żelazno - ze 
wzglćdu na istotne naruszenia prawa. 
 
UZASADNIENIe 
W dniu 22 lutego 2011r. Rada Miejska Krzywinia 
podjćła uchwałć Nr VI/26/2011 w sprawie uchylenia 

Uchwały Nr XXXII/255/2009 Rady Miejskiej z dnia 28 
października 2009 roku w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów parków siłowni wiatrowych w obrćbie 
wsi Bielewo, Wieszkowo i Żelazno. 
Uchwała wraz informacją o braku uchwały o przystą-
pieniu do uchylenia planu zagospodarowania prze-
strzennego oraz braku jakichkolwiek prac planistycz-
nych związanych z jej podjćciem została dorćczona 
Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 5 kwietnia 
2011 r. 
 

Organ nadzoru dokonując badania zgodności z pra-
wem powyższej uchwały stwierdził, co nastćpuje: 
 
Uchwała została podjćta na podstawie art. 18 ust. 2 
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
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gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). 
Uchwała XXXII/255/2009 z dnia 28 października 2009 
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenów parków 
siłowni wiatrowych w obrćbie wsi Bielewo, Wiesz-
kowo i Żelazno została opublikowana w Dzienniku 
Urzćdowym Wojewody Wielkopolskiego z 2009r. Nr 
221, poz. 3824 wydanym w dniu 10 grudnia 2009 r. i 
stanowi obowiązujące prawo. 
Artykuł 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym stanowi: „Plan miejscowy 
uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza 
on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o 
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz 
sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
Czćść tekstowa planu stanowi treść uchwały, czćść 
graficzna oraz wymagane rozstrzygnićcia stanowią 
załączniki do uchwały.” 
Przepis ten jest końcowym etapem całej procedury 
uchwalania planu zagospodarowania przestrzenne-
go. Zgodnie z treścią  art. 27 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym zmiana planu 
miejscowego nastćpuje w takim trybie w jakim jest 
on uchwalany. Przepis ten potwierdza niemal po-
wszechnie przyjćta zasadć w procesie stanowienia i 
stosowania prawa według której zmiana aktu stano-
wienia może być dokonywana w takim samym trybie 
w jakim odbywała sić proces aktu zmienianego bądź 
uchylającego.  
Procedura uchwalania zmiany bądź uchylania pla-
nów zagospodarowania przestrzennego określona 
jest precyzyjnie w przepisach ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym  (art. 15 – art. 20 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym).  
Przedmiotowa uchwała podjćta została bez podstawy 
prawnej. Przywołane przez radć Miejską przepisy 
stanowiące podstawć prawna uchwały nie stanowią 
właściwych podstaw do wydania uchwały o uchyle-
niu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.    
Art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym 
jest przepisem kompetencyjnym określającym wła-
ściwość rady w zakresie planowania przestrzennego i 
samodzielnie nie może stanowić podstawy uchwały 
o uchyleniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Właściwą podstawć stanowić mu-
siałby konkretny przepis ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym z którego wynikała-
by kompetencja rady do uchylania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Nie jest 
takim przepisem przytoczony w podstawie prawnej 
art. 20 ust.1 z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
ze zm.), który stanowi podstawć wyłącznie do 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

W orzecznictwie sądowym przyjmuje sić, że „w świe-
tle przepisu 27 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym  stwierdzić należy, iż każda 
zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 
bćdąca zmianą przepisu gminnego wymaga prze-
strzegania ustalonego w art. 17 tej ustawy trybu 
postćpowania jak przy sporządzaniu planu zagospo-
darowania przestrzennego. Pominićcie tych czynno-
ści stanowi istotne naruszenie trybu uchwalania 
zmian planu powodujące nieważność uchwały na 
podstawy na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy (wyrok 
WSA we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2006r. IISA/Wr 
204/6). 
Każda zmiana planu jest zmianą prawa miejscowego 
i wymaga zachowania takich samych warunków jak i 
przygotowania samego planu  
W wyroku z dnia 28 października 2008 r. (II S.A./Ol 
571/08) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olszty-
nie stwierdził, iż „ uchylenie istniejącego planu miej-
scowego stanowi w istocie zmianć obecnie istnieją-
cego planu miejscowego dla tego terenu, gdyż de 
facto podjćtą uchwałą dokonano zmiany w istnieją-
cym planie miejscowym zagospodarowania prze-
strzennego. Powyższe oznacza, iż w każdym takim 
przypadku podjćcie uchwały w takim zakresie wy-
magało przeprowadzenia stosownej procedury, 
zgodnie z art. 27 ustawy o p.i z.p. W istocie bowiem 
uchwałą, w której orzeczono o uchyleniu istniejącej 
uchwały dotyczącej planu miejscowego dla określo-
nego terenu spowodowano jego zmianć. Zatem wy-
magane było poprzedzenie takiej uchwały przepro-
wadzeniem stosownej procedury w tym zakresie” . 
W niniejszej sprawie należało wyczerpać całą proce-
durć przewidziana ustawą poczynając od podjćcia 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia (zmiany) 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, co wynika z art. 14 ust. 1 ustawy z uwzglćdnie-
niem przepisów tej ustawy które określają procedurć 
uchwalania planu.  
Jak wynika z pisma Burmistrza z dnia 31 marca 2011 
r. przed podjćciem uchwały o uchyleniu uchwały Nr 
XXXII/255/2009 Rady Miejskiej z dnia 28 października 
2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów par-
ków siłowni wiatrowych w obrćbie wsi Bielewo, 
Wieszkowo i Żelazno nie były prowadzone żadne 
prace planistyczne ani nie była podjćta uchwała w 
sprawie przystąpienia do uchylenia uchwały 
XXXII/255/2009 Rady Miejskiej z dnia 28 października 
2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów par-
ków siłowni wiatrowych w obrćbie wsi Bielewo, 
Wieszkowo i Żelazno. 
 
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. 
 
Od niniejszego rozstrzygnićcia przysługuje skarga za 
moim pośrednictwem do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w terminie 30 dni od dnia otrzyma-
nia rozstrzygnićcia.  

 
Wojewoda Wielkopolski  

(-) Piotr Florek


