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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 10 czerwca 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów niezbędnych do udzielenia zezwolenia na wykonywanie 
krajowego zarobkowego przewozu osób taksówkami osobowymi oraz treści i wzoru zezwolenia. 

Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierp
nia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego dro
gowego przewozu osób (Dz. U. Nr 141, poz. 942 
i Nr 158, poz. 1045) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospo
darki Morskiej z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie doku
mentów niezbędnych do udzielenia zezwolenia na wy
konywanie krajowego zarobkowego przewozu osób 
taksówkami osobowymi oraz treści i wzoru zezwolenia 
(Dz. U. Nr 34, poz. 194) w § 1 pkt 7 i 8 otrzymują brzmie
nie: 

,,7) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfi
kacji statystycznej (REGON), a w przypadku podej
mowania działalności gospodarczej po raz pierw-

szy - oświadczenie, że kopia taka zostanie dostar
czona w terminie 30 dni od dnia uzyskania zezwo
lenia, 

8) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfi
kacji podatkowej (NIP), a w przypadku podejmo
wania działalności gospodarczej po raz pierwszy 
- oświadczenie, że kopia taka zostanie dostarczo
na w terminie 30 dni od dnia uzyskania zezwole
nia." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
w z. K. J. Tchórzewski 
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WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

z dnia 16 czerwca 1998 r. 

sygn. akt U. 9/97. 

Trybunał Konstytucyjny w składzie: 

Jadwiga Skórzewska-Łosiak - przewodniczący, 

Krzysztof Kolasiński - sprawozdawca, 

Andrzej Mączyński, 

protokolant: Joanna Szymczak 

po rozpoznaniu w dniach 2 i 16 czerwca 1998 r. 
sprawy z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, 
z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników 
postępowania: wnioskodawcy, Ministra Finansów 
i Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie, że: 

1) § 54 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 154, poz. 797, 
z 1996 r. Nr 107, poz. 506 i Nr 157, poz. 805 oraz z 
1997 r. Nr 61, poz. 389) w zakresie, w jakim ma on 

nadal zastosowanie do wymiaru przez organy skar
bowe podatku od towarów i usług i podatku akcy
zowego, 

2) § 54 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania nie
których przepisów ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 156, 
poz. 1024) 

- zostały ustanowione przez Ministra Finansów 
z przekroczeniem upoważnienia ustawowego zawarte
go wart. 23 i art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 
i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. 
Nr 44, poz. 231, Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, 
poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 
i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, 
poz. 1104), co narusza art. 56 ust. 2 Ustawy Konstytu
cyjnej z dnia 17 pażdziernika 1992 r. o wzajemnych sto
sunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą 
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Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie teryto
rialnym (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), a po 
wejściu w życie z dniem 17 października 1997 r. Konsty
tucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) na
rusza art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospoli
tej Polskiej, 

rych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 156, poz. 1024) 
nie jest niezgodny z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konsty
tucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

orzeka: 

Ponadto postanawia umorzyć postępowanie w czę
ści dotyczącej pkt 1 wniosku wskutek jego cofnięcia. 

Jadwiga Skórzewska-Łosiak 
§ 54 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektó- Krzysztof Kolasiński Andrzej Mączyński 
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