
1678

WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 29 czerwca 2004 r.

sygn. akt P 20/02

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Adam Jamróz — przewodniczàcy,

Marian Grzybowski,

Wies∏aw Johann,

Marek Mazurkiewicz — sprawozdawca,

Jerzy St´pieƒ,

protokolant: Gra˝yna Sza∏ygo,

po rozpoznaniu, z udzia∏em Sejmu, Ministra Infra-
struktury i Prokuratora Generalnego, na rozprawie
w dniu 29 czerwca 2004 r., pytania prawnego Sàdu
Rejonowego dla ¸odzi-ÂródmieÊcia, o zbadanie zgod-
noÊci:

1) art. 33a ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
— Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50,
poz. 601, ze zm.) i § 3 ust. 1 pkt 1 rozporzàdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
9 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania
op∏at dodatkowych z tytu∏u przewozu osób oraz
zabieranych ze sobà do Êrodka transportowego
zwierzàt i rzeczy (Dz. U. Nr 38, poz. 376) w zakre-
sie, w jakim przewidujà pobieranie op∏aty dodat-
kowej za przejazd bez dokumentu potwierdzajàce-
go posiadanie uprawnienia do ulgi oraz w zakre-
sie, w jakim przewidujà pobieranie jednakowej
op∏aty dodatkowej zarówno za przejazd bez doku-
mentu potwierdzajàcego posiadanie uprawnienia
do ulgi, jak i za przejazd bez dokumentu przewozo-
wego albo w sytuacji braku uprawnienia do ulgi,
z art 2, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji,

2) art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w punk-
cie 1, w zakresie w jakim przewiduje upowa˝nie-
nie Ministra w∏aÊciwego do spraw transportu do
wydania rozporzàdzenia okreÊlajàcego sposób
ustalenia op∏at dodatkowych oraz wydany na je-
go podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporzàdzenia,
o którym mowa w punkcie 1, z art. 92 ust. 1 Kon-
stytucji,

orzeka:

I

1. Art. 33a ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
— Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601,
z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211,
poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 97, poz.  962) w zakresie,
w jakim przewiduje pobieranie jednakowej op∏aty do-
datkowej zarówno za przejazd bez dokumentu potwier-
dzajàcego posiadanie uprawnienia do ulgi, jak i za
przejazd bez dokumentu przewozowego albo w sytu-
acji braku upowa˝nienia do ulgi, jest niezgodny

z art. 2 i art. 32 ust. 1 w zwiàzku z art. 64 ust. 2 Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy wskazanej w punk-
cie 1 jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

3. Rozporzàdzenie Ministra Transportu i Gospodar-
ki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie sposo-
bu ustalania op∏at dodatkowych z tytu∏u przewozu
osób oraz zabieranych ze sobà do Êrodka transporto-
wego zwierzàt i rzeczy (Dz. U. Nr 38, poz. 376) jest
niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

II

Utrata mocy obowiàzujàcej przepisów powo∏a-
nych w pkt I.1 i I.2 oraz rozporzàdzenia powo∏anego
w pkt I.3 wyroku nast´puje z dniem 31 stycznia 2005 r.

Adam Jamróz

Marian Grzybowski Wies∏aw Johann
Marek Mazurkiewicz Jerzy St´pieƒ
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