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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 10 grudnia 2002 r.

sygn. akt P. 6/02.

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Jerzy St´pieƒ — przewodniczàcy,

Jerzy Ciemniewski,

Marian Grzybowski,

Marian Zdyb — sprawozdawca,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Dorota Raczkowska,

po rozpoznaniu, z udzia∏em Sejmu, Prokuratora
Generalnego i Prezesa Rady Ministrów, na rozprawie
w dniu 10 grudnia 2002 r.:

1) pytania prawnego Naczelnego Sàdu Administra-
cyjnego w Warszawie o zbadanie zgodnoÊci:
— art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838, ze zm.) z art. 217 Konstytucji w zakre-
sie, w którym przepis ten upowa˝nia Rad´ Mini-
strów do okreÊlenia w drodze rozporzàdzenia
szczegó∏owych zasad wprowadzania op∏at za
parkowanie pojazdów samochodowych na dro-
gach publicznych oraz organu w∏aÊciwego do
ustalania tych op∏at,

— § 3 ust. 1 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó∏owych
zasad wprowadzania op∏at za parkowanie po-
jazdów samochodowych na drogach publicz-
nych (Dz. U. Nr 51, poz. 608) z art. 13 ust. 4 usta-
wy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, ze zm.)
w zakresie, w którym Rada Ministrów upowa˝-
nia rad´ miasta (gminy) do wprowadzania
i ustalania sposobu pobierania op∏at za parko-
wanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych;

2) pytania prawnego Naczelnego Sàdu Administra-
cyjnego w Warszawie o zbadanie zgodnoÊci:

— § 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporzàdzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie
op∏at drogowych (Dz. U. Nr 51, poz. 607) z art. 2
i art. 92 ust. 1 Konstytucji, a tak˝e z art. 13 ust. 4
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, ze zm.);

3) wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie
zgodnoÊci:
— § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 rozporzàdzenia Rady Mi-

nistrów z dnia 27 czerwca 2000r.  w sprawie
szczegó∏owych zasad wprowadzania op∏at za
parkowanie pojazdów samochodowych na dro-
gach publicznych (Dz. U. Nr 51, poz. 608) z art. 7
oraz art. 94 Konstytucji,

— § 3 ust. 1 oraz § 8 ust. 2 rozporzàdzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad wprowadzania op∏at za
parkowanie pojazdów samochodowych na dro-
gach publicznych (Dz. U. Nr 51, poz. 608)
z art. 92 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 13 ust. 4
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, ze zm.),

— § 8 ust. 2 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó∏owych za-
sad wprowadzania op∏at za parkowanie pojaz-
dów samochodowych na drogach publicznych
(Dz. U. Nr 51, poz. 608) z art. 21 ust. 1 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, ze zm.),

orzeka:

I

1. Art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838,
Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371  oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365) w zakresie,
w którym przepis ten upowa˝nia Rad´ Ministrów do
okreÊlenia w drodze rozporzàdzenia szczegó∏owych
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zasad wprowadzania op∏at za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych oraz organu
w∏aÊciwego do ustalania tych op∏at, jest niezgodny
z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. § 3 ust. 1 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó∏owych zasad
wprowadzania op∏at za parkowanie pojazdów samo-
chodowych na drogach publicznych (Dz. U. Nr 51,
poz. 608) jest niezgodny z art. 7, art. 92 ust. 1
i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

3. § 4 ust. 1 rozporzàdzenia Rady Ministrów wymie-
nionego w punkcie 2 jest niezgodny z art. 7 i art. 94
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

4. § 8 ust. 2 rozporzàdzenia Rady Ministrów wymie-
nionego w punkcie 2 jest niezgodny z art. 92 ust. 1
Konstytucji RP oraz z art. 13 ust. 4 ustawy wymienio-
nej w punkcie 1 — w tej cz´Êci, w której zawiera on
upowa˝nienie dla Rady Ministrów do okreÊlenia,
w drodze rozporzàdzenia, organu w∏aÊciwego do po-
bierania op∏at za parkowanie pojazdów samochodo-
wych na drogach publicznych, a tak˝e z art. 21 ust. 1
ustawy wymienionej w punkcie 1.

5. § 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie op∏at drogo-

wych (Dz. U. Nr 51, poz. 607) jest niezgodny z art. 92
ust. 1 oraz nie jest niezgodny z art. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.

II

Pobrane na podstawie przepisów rozporzàdzeƒ Ra-
dy Ministrów wskazanych w cz´Êci I w punktach 2—5
wyroku op∏aty nie podlegajà zwrotowi.

III

Art. 13 ust. 4 ustawy powo∏anej w cz´Êci I punkt 1
wyroku w zakresie, w którym przepis ten upowa˝nia
Rad´ Ministrów do okreÊlenia w drodze rozporzàdze-
nia szczegó∏owych zasad wprowadzania op∏at za par-
kowanie pojazdów samochodowych na drogach pu-
blicznych oraz organu w∏aÊciwego do ustalania tych
op∏at, a tak˝e przepisy § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, § 8 ust. 2
rozporzàdzenia powo∏anego w cz´Êci I punkt 2 tracà
moc z dniem 30 listopada 2003 r.

Jerzy St´pieƒ

Jerzy Ciemniewski Marian Grzybowski
Marian Zdyb Bohdan Zdziennicki


