
Dziennik Ustaw Nr 214 — 13518 — Poz. 1815

1815

WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 10 grudnia 2002 r.

sygn. akt K. 27/02.

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Teresa D´bowska-Romanowska — przewodni-
czàca,

Jerzy Ciemniewski,

Miros∏aw Wyrzykowski — sprawozdawca,

Marian Zdyb,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Dorota Raczkowska,

po rozpoznaniu z udzia∏em wnioskodawców, Sej-
mu, Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego na roz-
prawie w dniu 26 listopada 2002 r.:

1) wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie
zgodnoÊci art. 4 ust. 1 pkt 1 w zwiàzku
z art. 4a i 4b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morzàdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) z art. 2, art. 15 ust. 2 i art. 164 ust. 1 Kon-
stytucji;

2) wniosku Rady Miejskiej w Kostrzynie o zbadanie
zgodnoÊci rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
28 grudnia 2001 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie
w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i sie-
dzib w∏adz niektórych gmin i miast (Dz. U. Nr 156,
poz. 1819) w zakresie powodujàcym przesuni´cie
terminu przy∏àczenia wsi Szumi∏owo do Miasta
Kostrzyna z dnia 1 stycznia 2002 r. na dzieƒ 1 stycz-
nia 2004 r. z art. 2 i 7 Konstytucji oraz z art. 4 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu ak-
tów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, ze zm.);

3) wniosku grupy pos∏ów o zbadanie zgodnoÊci § 1
i § 2 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
28 grudnia 2001 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie
w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany
nazw powiatów oraz zmiany siedziby w∏adz powia-
tu (Dz. U. Nr 156, poz. 1818) w zakresie, w jakim
przepisy te skreÊlajà § 3 pkt 1 rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utwo-
rzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów
oraz zmiany siedziby w∏adz powiatu (Dz. U. Nr 62,
poz. 631) oraz przewidujà wejÊcie w ˝ycie noweli-
zacji w dniu 31 grudnia 2001 r. z:
— art. 2, art. 88 ust. 1 Konstytucji oraz art. 4 usta-

wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, ze zm.), bowiem
wydanie aktu prawnego nastàpi∏o z mocà
wstecznà, zosta∏a nieokreÊlona niezb´dna vaca-
tio legis oraz nastàpi∏o naruszenie konstytucyj-

nego wymogu publikacji jako warunku wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia,

— art. 7, art. 148 pkt 6 w zwiàzku z art. 171 ust. 2,
art. 165 ust. 2 Konstytucji oraz
z art. 3a i art. 3b ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorzàdzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592), bowiem zosta∏ nie-
zachowany przewidziany w tej ustawie tryb,
a w konsekwencji bezzasadnie uniemo˝liwiono
jednostkom samorzàdu terytorialnego i za-
mieszka∏ym tam spo∏ecznoÊciom realizacj´
praw zagwarantowanych im przez Konstytucj´
i ustawy,

orzeka:

I

1. Art. 4 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4a i 4b ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) jest zgodny
z art. 2, art. 15 ust. 2 i art. 164 ust. 1 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej.

2. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grud-
nia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie
utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów
oraz zmiany siedziby w∏adz powiatu (Dz. U. Nr 156,
poz. 1818):

a) jest niezgodne z art. 7 Konstytucji oraz
z art. 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984);

b) jest zgodne z art. 2 Konstytucji i art. 4 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984);

c) nie jest niezgodne z art. 88 ust. 1, art. 148 pkt 6
w zwiàzku z art. 171 ust. 2, art. 165 ust. 2 Konstytu-
cji oraz z art. 3b ustawy powo∏anej pod lit. a.

II

Rozporzàdzenie, o którym mowa w punkcie I. 2, tra-
ci moc z dniem 31 sierpnia 2003 r.

III
A ponadto postanawia

umorzyç post´powanie na podstawie art. 39
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyj-



nym w zakresie badania zgodnoÊci rozporzàdzenia Ra-
dy Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniajàcego
rozporzàdzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmia-
ny nazw i siedzib w∏adz niektórych gmin i miast (Dz. U.
Nr 156, poz. 1819) w zakresie powodujàcym przesuni´-
cie terminu przy∏àczenia wsi Szumi∏owo do Miasta Ko-
strzyna z art. 2 i 7 Konstytucji oraz z art. 4 ust. 1 i 2 usta-

wy powo∏anej w punkcie I. 2 lit. b wobec cofni´cia
wniosku przez Rad´ Miejskà w Kostrzynie.

Teresa D´bowska-Romanowska

Jerzy Ciemniewski Miros∏aw Wyrzykowski
Marian Zdyb Bohdan Zdziennicki
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