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umów kredytowych lub umów po˝yczek pie-
ni´˝nych, a tak˝e umów depozytowych, naby-
tych za poÊrednictwem banków akcji Skarbu
Paƒstwa lub obligacji Skarbu Paƒstwa oraz ob-
rotu tymi papierami wartoÊciowymi i obrotu
wydawanymi przez banki certyfikatami depo-
zytowymi lub innymi papierami wartoÊciowy-
mi (art. 182 § 1),

b) posiadanych w domach maklerskich rachunków
pieni´˝nych lub rachunków papierów warto-
Êciowych, liczby tych rachunków, a tak˝e obro-
tów i stanów tych rachunków i nabytych za po-
Êrednictwem tych domów akcji Skarbu Paƒstwa
lub obligacji Skarbu Paƒstwa, a tak˝e obrotu ty-
mi papierami wartoÊciowymi (art. 182 § 2),

c) umorzonych jednostek uczestnictwa w towarzy-
stwach funduszy powierniczych i towarzy-
stwach funduszy inwestycyjnych (art. 182 § 3),

— z art. 47, art. 49 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej, ustanawiajàcymi zasady
ochrony prywatnoÊci i ochrony tajemnicy komuni-
kowania si´ i okreÊlajàcymi zakres mo˝liwych
ograniczeƒ tych zasad;

2) niezgodnoÊci art. 183 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926 z póên. zm.) uprawniajàcego naczelnika
urz´du skarbowego do ˝àdania ujawnienia przez
podatnika, o którym mowa w pkt 1 niniejszego
wniosku, wskazanych w tym punkcie informacji al-
bo do upowa˝nienia urz´du skarbowego do wystà-
pienia do instytucji finansowych o przekazanie

tych informacji — z art. 47, art. 51 ust. 1 i art. 31
ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, usta-
nawiajàcymi zasady ochrony prywatnoÊci oraz
ujawniania informacji o samym sobie i okreÊlajà-
cymi zakres mo˝liwych ograniczeƒ tych zasad;

3) niezgodnoÊci art. 182 i art. 183 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa z art.
78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stano-
wiàcym, ̋ e — z wyjàtkami przewidzianymi w usta-
wie — strona ma prawo do zaskar˝enia orzeczeƒ
i decyzji wydanych w pierwszej instancji, oraz
z art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej, stanowiàcym, ˝e ustawa nie mo˝e zamykaç
nikomu drogi sàdowej do dochodzenia naruszo-
nych praw,

orzeka:

Przepisy art. 182 i art. 183 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926, z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062)
sà zgodne z art. 47, art. 31 ust. 3, art. 49, art. 51 ust. 1,
art. 77 ust. 2 oraz art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.

Wies∏aw Johann

Krzysztof Kolasiƒski Andrzej Màczyƒski 
(zd. odr.)

Ferdynand Rymarz
Jadwiga Skórzewska-¸osiak 

(zd. odr.)
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 12 kwietnia 2000 r.

sygn. akt K. 8/98.

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Marek Safjan — przewodniczàcy,

Jerzy Ciemniewski,

Zdzis∏aw Czeszejko-Sochacki,

Teresa D´bowska-Romanowska,

Lech Garlicki,

Stefan J. Jaworski,

Wies∏aw Johann,

Krzysztof Kolasiƒski,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska — sprawoz-
dawca,

Andrzej Màczyƒski,

Ferdynand Rymarz,

Jadwiga Skórzewska-¸osiak,

Jerzy St´pieƒ,

Janusz Trzciƒski,

Marian Zdyb,

protokolant: Joanna Szymczak,
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OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 3 kwietnia 2000 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o obywatelstwie polskim.

1. Na podstawie art. 149 ustawy z dnia 24 lipca
1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kom-
petencje organów administracji publicznej — w zwiàz-
ku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego ob-
wieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 15 lutego
1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. Nr 10, poz. 49),
z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. Nr 114, poz. 739),

2) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668)

i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 113 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzo-
ziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739), który stanowi:

„Art. 113. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem:

1) art. 85 ust. 1, który wchodzi w ̋ ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia,

2) art. 69—75 oraz art. 85 ust. 7, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1999 r.”;

2) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie nie-
których ustaw okreÊlajàcych kompetencje orga-
nów administracji publicznej — w zwiàzku z refor-
mà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:

„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26, art. 128
pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4,

po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2000 r. na roz-
prawie po∏àczonych wniosków Rady Miasta i Gminy
Margonin, Rady Miasta w Cieszynie oraz Rady Miej-
skiej w Knurowie, z udzia∏em umocowanych przedsta-
wicieli uczestników post´powania: wnioskodawców,
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prokuratora General-
nego, o stwierdzenie niezgodnoÊci ustawy z dnia 4
wrzeÊnia 1997 r. o przekszta∏ceniu prawa u˝ytkowania
wieczystego przys∏ugujàcego osobom fizycznym
w prawo w∏asnoÊci (Dz. U. Nr 123, poz. 781 i z 1998 r.
Nr 156, poz. 1020) z art. 2, art. 21, art. 64 ust. 2, art. 165
ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej,

orzeka:

1. Art. 1 ust. 2a ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r.
o przekszta∏ceniu prawa u˝ytkowania wieczystego
przys∏ugujàcego osobom fizycznym w prawo w∏a-
snoÊci (Dz. U. z 1999 r. Nr 65, poz. 746) jest  nie-
zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

2. Art. 5, art. 5a oraz art. 6 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 powo∏a-
nej w pkt 1 ustawy sà niezgodne z art. 2, art. 165
ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

3. W pozosta∏ej cz´Êci powo∏ana w pkt 1 ustawa:

— jest zgodna z art. 2, z art. 165 ust. 1 oraz
z art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej,

— nie jest niezgodna z art. 21 i art. 64 ust. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Marek Safjan

Jerzy Ciemniewski Zdzis∏aw Czeszejko-Sochacki 
(zd. odr. co do pkt 1 i 2)

Teresa D´bowska-Romanowska
Lech Garlicki 

(zd. odr. co do pkt 1 i 2)

Stefan J. Jaworski Wies∏aw Johann
(zd. odr. co do pkt 1 i 2)

Krzysztof Kolasiƒski (zd. odr.)
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

Andrzej Màczyƒski Ferdynand Rymarz
Jadwiga Skórzewska-¸osiak Jerzy St´pieƒ
Janusz Trzciƒski Marian Zdyb


