
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PNIK-I.4131.426.2018
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 25 maja 2018 r.

Rada Gminy Zadzim

Na podstawie art. 86 i art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

stwierdzam nieważność:

uchwały Nr XLVII/251/2018 Rady Gminy Zadzim z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału 
Gminy Zadzim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych, która wpłynęła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 
30 kwietnia 2018 r. w części, tj. w zakresie kolumny czwartej zatytułowanej „Numer okręgu” 
znajdującej się w załączniku do ww. uchwały.

Uzasadnienie

Rada Gminy Zadzim w dniu 18 kwietnia 2018 r. podjęła uchwałę nr XLVII/251/2018 w sprawie 
podziału Gminy Zadzim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych.

W § 1 ww. uchwały postanowiono, że dokonuje się podziału Gminy Zadzim na stałe obwody 
głosowania oraz ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie 
z załącznikiem do uchwały.

Podział Gminy Zadzim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych zawarty jest w formie tabeli, która poza kolumnami dotyczącymi 
obwodów głosowania zawiera również kolumnę zatytułowaną „Numer okręgu”. Do kolumny tej wpisano 
numery okręgów wyborczych, które powiązano z granicami obwodów głosowania.

Zgodnie z art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 ze 
zm.) rada gminy, tworząc obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych 
komisji wyborczych. Uchwała podjęta na podstawie art. 12 ust. 11 ww. ustawy nie powinna normować 
spraw wykraczających poza kwestie dotyczące obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Podział na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów został zaś dokonany uchwałą nr 
XLVI/248/2018 Rady Gminy Zadzim z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zadzim na stałe 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz.U. 
Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 1964). Dokonany podział na okręgi wyborcze będzie miał jednak zastosowanie 
tylko w wyborach samorządowych, zaś podział na obwody ma zastosowanie także do innych wyborów.
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W związku z powyższym w ocenie organu nadzoru kwestionowaną uchwałą Rada Gminy Zadzim 
wyszła poza ustawowe kompetencje określone w art. 12 ust. 11 ustawy Kodeks wyborczy naruszając tym 
samym art. 7 Konstytucji RP.

W ocenie organu nadzoru poprzez zamieszczenie w uchwale zapisów dotyczących okręgów 
wyborczych naruszone zostały zasady prawidłowej legislacji w stopniu powodującym niezgodność 
z art. 2 Konstytucji RP. Akt prawny nie powinien zawierać przepisów, które regulowałyby sprawy 
wykraczające poza wyznaczony przez nią zakres przedmiotowy (stosunki, które reguluje) oraz podmiotowy 
(krąg podmiotów, do których się odnosi). Akt prawny nie może także powtarzać przepisów zamieszczonych 
w aktach prawnych tej samej lub wyższej rangi.

W tym stanie rzeczy wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego eliminującego z obrotu prawnego 
przedmiotową uchwałę w zaskarżonym zakresie jest uzasadnione i konieczne.

Rozstrzygnięcie nadzorcze może zostać zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Łodzi (90 – 434 Łódź, ul. Piotrkowska 135) za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 30 dni 
od daty jego doręczenia. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach.

 
Wojewoda Łódzki

Zbigniew Rau

Do wiadomości:

- Wójt Gminy Zadzim

- Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi
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