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wątpliwie stanowi to naruszenie tre[ci art. 89 ust. 
2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województwa.

 Podnie[ć takre trzeba, ir wej[cia w rycie uchwa-
Ey w sprawie podziaEu gminy na okręgi wyborcze 
nie morna wiązać z jej ogEoszeniem w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym. Przepis art. 92 ust. 3 Ordy-
nacji Wyborczej stanowi przepis szczególny do art. 
4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogEa-
szaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 68, poz. 
449). Ordynacja Wyborcza stanowi, bowiem wy-
Eącznie, re uchwaEę rady gminy w sprawie okręgów 
wyborczych ogEasza się w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym oraz podaje się do publicznej wiado-

mo[ci w sposób zwyczajowo przyjęty. UchwaEa w 
sprawie okręgów wyborczych w chodzi w rycie z 
dniem podjęcia.

Mając na uwadze powyrsze niniejsze rozstrzy-
gnięcie nadzorcze jest w peEni uzasadnione.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysEuguje skarga 
za moim po[rednictwem do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 
r.  Nr  142,  poz. 1591 z pópn. zm.)

orzekam

niewarno[ć uchwaEy Nr LX/407/10 Rady Miejskiej 
w Mosinie  z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Zremską, 
Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie - ze względu 
na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2010 roku   Rada Miejska w Mo-
sinie uchwaEą nr LX/407/10 uchwaliEa miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego terenów 
pomiędzy ul. Kolejową, Zremską, Wawrzyniaka i 
Dworcową w Mosinie. 

UchwaEa wraz z dokumentacją prac planistycz-
nych zostaEa doręczona Wojewodzie Wielkopolskie-
mu dnia 2 czerwca 2010 roku.

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie prze-
pisu art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2001r.,Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D. U. Nr 
80, poz. 717 ze zm.).

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy ｠ organ nadzoru stwierdziE, co na-
stępuje:

Zgodnie z zasadą wyraroną w Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku (Dz. 

U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy wEadzy publicz-
nej  dziaEają na podstawie i w granicach prawa. Po-
przez dziaEanie na podstawie i w granicach prawa w 
zakresie podejmowania uchwaE przez organy jedno-
stek samorządu terytorialnego rozumieć nalery dzia-
Eanie zgodne z przepisami regulującymi podstawy 
prawne podejmowania uchwaE; przepisami prawa 
ustrojowego; przepisami prawa materialnego oraz 
zgodne z przepisami regulującymi procedurę podej-
mowania uchwaE. (por. wyrok WSA w Dodzi z dnia 
21.01.2009r., sygn. akt III SA/Dd 564/08, wyrok 
NSA O/Z we WrocEawiu z dnia 20 kwietnia 1999r., 
sygn. akt II SA/Wr 364/098).

W my[l przepisu  art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 
planie miejscowym okre[la się obowiązkowo pa-
rametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci zabu-
dowy. Przepis ten znajduje uszczegóEowienie w §4 
pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakre-
su projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. Nr 163, poz. 1587, zwanego 
dalej rozporządzeniem), na mocy którego ustalenia 
dotyczące parametrów i wskapników ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu powinny 
zawierać w szczególno[ci okre[lenie linii zabudowy, 
wielko[ci powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni dziaEki lub terenu, w tym udziaEu po-
wierzchni biologicznie czynnej, a takre gabarytów 
i wysoko[ci projektowanej zabudowy oraz geome-
trii dachu. W odniesieniu do przedmiotowego pla-
nu ustalenia w zakresie parametrów i wskapników 
ksztaEtowania zabudowy okre[lone w §14 ust. 1 
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uchwaEy nie okre[lają parametrów powierzchni za-
budowy, powierzchni biologicznie czynnej, wysoko-
[ci budynków, wskapnika miejsc postojowych, dla 
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 
3 MN i 4 MN. Powyrsze oznacza naruszenie zasad 
sporządzania planu miejscowego skutkujące jego 
niewarno[cią. 

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 
planie miejscowym okre[la się takre obowiązkowo 
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej, w[ród 
których ｠ zgodnie z §4 pkt. 9 lit c ww. rozporządze-
nia w planie miejscowym winno okre[lić się wskap-
niki w zakresie komunikacji, w szczególno[ci ilo[ć 
miejsc parkingowych w stosunku do ilo[ci mieszkaG 
lub ilo[ci zatrudnionych albo powierzchni obiektów 
usEugowych i produkcyjnych. W przedmiotowej 

uchwale nie okre[lono wskapnika miejsc parkingo-
wych w odniesieniu do terenów 2 MW oraz 2U i 
3U. Niewątpliwe brak ustalenia przedmiotowych 
wskapników stanowi naruszenie zasad sporządza-
nia planu. 

Mając na uwadze powyrsze niniejsze rozstrzy-
gniecie jest w peEni uzasadnione.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego  w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia za po[rednictwem Wojewody Wielkopol-
skiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 
r.  Nr  142,  poz. 1591 z pópn. zm.)

 
 orzekam

 
niewarno[ć Nr LX/364/2010 Rady Miejskiej w 

Swarzędzu z dnia 08 czerwca 2010  roku w spra-
wie zmiany uchwaEy Nr LII/560/2002 z dnia 10 lipca 
2002 r. w sprawie podziaEu gminy na obwody gEoso-
wania, zmienionej uchwaEą Rady Nr LVIII/424/2006 
z dnia 31 maja 2006 roku - ze względu na istotne 
naruszenie prawa.

 
 UZASADNIENIE

 
 W dniu 08 czerwca 2010  roku   Rada Miejska 

w Swarzędzu uchwaEą nr LX/364/2010 dokonaEa 
zmian w utworzonych obwodach gEosowania. 

 UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu dnia 16 czerwca 2010 roku.

 UchwaEę podjęto na podstawie przepisu art. 18 
ust. 2 pkt 15 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 30 
ust. 2 i  art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku 
｠ Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. 
Nr 159, poz. 1547 ze zm.)

 W §4  ww. uchwaEy postanowiono, ir wchodzi 
ona w rycie po upEywie 14 dni od dnia ogEoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopol-

skiego i podlega ogEoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 

 Organ nadzoru dokonując badania zgodno[ci z 
prawem uchwaEy, stwierdziE co następuje:

 Zgodnie z zasadą wyraroną w Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku 
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy wEadzy pu-
blicznej  dziaEają na podstawie i w granicach prawa. 
Poprzez dziaEanie na podstawie i w granicach pra-
wa w zakresie podejmowania uchwaE przez organy 
jednostek samorządu terytorialnego rozumieć nale-
ry dziaEanie zgodne z przepisami regulującymi pod-
stawy prawne podejmowania uchwaE; przepisami 
prawa ustrojowego; przepisami prawa materialnego 
oraz zgodne z przepisami regulującymi procedurę 
podejmowania uchwaE. (por. wyrok WSA w Dodzi 
z dnia 21.01.2009r., sygn. akt III SA/Dd 564/08, 
wyrok NSA O/Z we WrocEawiu z dnia 20 kwietnia 
1999r., sygn. akt II SA/Wr 364/098).

 W my[l przepisu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 
16 lipca 1998 roku ｠ Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województwa 
uchwaEę rady gminy o utworzeniu obwodów gEoso-
wania ogEasza się w wojewódzkim dzienniku urzę-
dowym oraz podaje do publicznej wiadomo[ci w 
sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzempla-
rzu uchwaEy przekazuje się niezwEocznie wojewo-
dzie i komisarzowi wyborczemu. Zdaniem organu 
nadzoru, z powyrszej regulacji wynika, ir wej[cia 
w rycie uchwaEy w sprawie utworzenia obwodów 
gEosowania nie morna wiązać z jej ogEoszeniem w 
wojewódzkim dzienniku urzędowym. Przepis art. 30 
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