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WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

z dnia 4 listopada 1997 r. 

sygn. akt U. 3/97. 

Trybunał Konstytucyjny w składzie: 

Stefan Jaworski - przewodniczący, 

Zdzisław Czeszejko-Sochacki - sprawozdawca, 

Ferdynand Rymarz, 

protokolant: Joanna Szymczak 

po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 1997 r. na roz
prawie sprawy z wn iosku Rzecznika Praw Obywatel
skich, z udziałem umocowanych przedstawicieli 
uczestników postępowania: wnioskodawcy, Prokura
tora Generalnego oraz Ministra Gospodarki , o stwier
dzenie, że § 3 pkt 2 oraz § 4 pkt 2 i 3 rozporządzenia Mi
nistra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 
4 sierpnia 1995 r. w sprawie trybu, warunków, okresu 
zwolnienia od cła, norm ilościowych, określenia rzeczy 
podlegających zastrzeżeniu nieodstępowania oraz do
kumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy 
stosowania zwolnienia od cła rzeczy stanowiących 
mienie niektórych krajowych i zagranicznych osób fi
zycznych (Dz. U. Nr 92, poz. 463), uzależniające zwol
nienie od cła mienia osób przesiedlających się (art. 14 
ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy - Prawo celne) od zameldo
wan ia na pobyt stały oraz udokumentowania faktu do
konania takiego zameldowania przez przedłożenie or
ganom celnym dowodu osobistego z wpisem o zamel
dowaniu przy dokonywaniu zgłoszenia mienia do od
prawy celnej - są niezgodne z art. 14 ust. 2 pkt 4 usta
wy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. 
z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, 
poz. 434, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, 
poz. 31, Nr 64, poz. 407 i Nr 80, poz. 498), a w konse
kwencji naruszają zasadę wyrażoną w ust. 56 ust. 2 
ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. 
o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodaw-

czą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o sa
morządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426, 
z 1995 r. Nr 38, poz. 184 i Nr 150, poz. 729 oraz z 1996 r. 
Nr 106, poz. 488), że minister wydaje rozporządzenia 
w celu wykonania ustaw i na podstawie udzielonych 
w nich upoważnień, 

orzeka: 

§ 3 pkt 2 oraz § 4 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra 
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 4 sierpnia 
1995 r. w sprawie trybu, warunków, okresu zwolnienia 
od cła, norm ilościowych, określenia rzeczy podlegają
cych zastrzeżeniu nieodstępowania oraz dokumentów 
wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania 
zwolnienia od cła rzeczy stanowiących mienie niektó
rych krajowych i zagranicznych osób fizycznych (Dz. U. 
Nr 92, poz. 463), uzależniające zwolnienie od cła mienia 
przesiedlających się (art. 14 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy
Prawo celne) od zameldowania na pobyt stały oraz 
udokumentowania faktu dokonania takiego zameldo
wania przez przedłożenie organom celnym dowodu 
osobistego z wpisem o zameldowaniu przy dokonywa
niu zgłoszenia mienia do odprawy celnej - nie są 
niezgodne z art. 14 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 grud
nia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, 
poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, 
Nr 64, poz. 407 i Nr 80, poz. 498) oraz art. 149 ust. 2 
w związku z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483). 

Stefan Jaworski 

Zdzisfaw Czeszejko-Sochacki Ferdynand Rymarz 
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